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Esperanto en Universitatoj
Kvar universitataj fakultatoj enmetis Esperanton en 

sian programon. En Praha, Zagreb, Varsovio ili instrui- 

gas la lingvon, en Ĝenevo la Stato fondis katedron pri 

ĝia historio en la lingvoscienca fako de la belestrika fa

kultato. Post longa ignorado la lingvistoj komencas in

teresigi je Esperanto kiel fakto studinta, sed la plimulto 

el ili ankoraŭ havas antaŭjuĝojn, ĉar ili tute ne scias kiel

esperas, ke ili invitos al sia konferenco la reprezentantojn 

de Internacia Scienca Asocio, kiu jam grupigas kelk

centojn da individuaj universitatuloj kaj havas longan 

sperton.

Dum la kongreso necesos ankaŭ erudi tion, kion opinias 

la naciaj propagandaj societoj kaj kiamaniere ili povas 

antaŭvidi la formadon de aparta komisiono en si por 

agado inter universitatanoj. Ni tre deziras, ke 

nia lingvo pli disvastigu inter scienculoj, kie» kampo estas

funkcias kaj vivas la lingvo.

En Ia sciencaj rondoj ekzistas simpatioj, sed malpli da 

uzo praktika. I  amen, en Japanujo fondigis multaj 

esperanto-grupoj en universitatoj kaj aperis jam pluraj 

verkoj medicinaj, astronomiaj aŭ alisciencaj en la lingvo. 

Tiu ekzemple meritas esti sekvata.

En Francujo fondigis kelkaj similaj grupoj. Ili eĉ 

kreis Federacion, kiu kongresis lastan vintron en Tou

louse kaj deziras nun alvoki ĉiujn universitatajn esper

antistajn grupojn al internacia kunveno en Bruselo antaŭ 

la Antverpena kongreso por organizi tutmondan fakan 

federacion. (Vidu pagon 128.)

Dum nia XX-a kongreso la demando staros sur la tag

ordo kaj ni aŭdos la proponojn de la iniciatintoj, kiuj 

estas tre agemaj studentoj kaj junaj diplomitoj. Ni kore

tutmonda, kaj inter studentoj, kiuj morgaŭ okupos gvi

dajn postenojn en multaj landoj. Kiel entrepreni serio

zan agadon ti kaj samtempe ne malspari jam organizitajn 

fortojn, jen la problemo, cetere la sama por ĉiuj fakoj de 

nia movado.
m

Esperanto en kooperativoj
Ni atentigas pri la nova grava paso farita ĉe Inter

nacia Labora Oficejo, kiu de nun regule publikigos en sia 

esperanta bulteno pagon pri kooperativaj societoj.

Ci uzas mem nian lingvon kaj deziras ricevi adresojn 

de kooperativanoj esperantistaj en ĉiuj landoj por arangi 

informservon per Esperanto. Ili bonvolu sin anonci ĉe 

Bureau Internationa! du Travail, Geneve. Koran dankon.

Edmond Privat.
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EL NATURO KAJ SCIENCOJ

S o m a lio
Originale verkis Ibrahim Ismail

Somalio estas triangula duoninsulo ĉe la oriento de 

Afriko. Cia amplekso egalas tiun de Francujo kaj de la 

Britaj Insuloj kun**, sed pro manko de pluvo, la lando ne

nutras multe pli ol milionon da homoj. Arbarkovrita 

montaro kuŝas laulonge de la norda marbordo, tial la ĉe

faj riveroj fluas sudorienten : la plej gravaj el ili estas la 

Ue bi-Sebe li « Rivero de la Leopardo » — kiu perdiĝas 

en la «ablo antaŭ ol trafi la Hindan Oceanon, — kaj la 

Uebi-Ganale, nomita Cuba 

de la Europanoj. Politike, la

lando estas nun parte okup

ata de I Italoj, I’Abisenoj,

I Angloj, kaj de la Francoj.

Mia naskiga regiono, pri 

kiu mi intencas paroli al vi, 

estas la plej orienta parto de 

la distrikto okupata de la 

Angloj. Sur la marbordo ku

ŝas kelkaj urbetoj, preskaŭ la 

solaj konstantaj loĝejaroj en 

la tuta lando. Tie la produkt

adojn de la interna lando 

(ĉefe araba gumo, incenso, 

mirho. Safoj, kaproj kaj fel

oj) oni interŝanĝas * kontraŭ

komercajoj alportitaj per vel- 

ŝipoj el Sudarabaj havenoj 

(ĉefe rizo, sorgo, daktiloj, 

kaj kotonaĵoj.)

En la tuta regiono, ter

kulturado estas nekonata.

Monon oni uzas nur en Ia 

marbordaj urbetoj. La posed 

ajoj de la Somalianoj preskaŭ

nur konsistas el brutoj: ka

todoj, Safoj (I) kaj kaproj, 

bovoj, ĉevaloj kaj azenoj.

(^evaloj utilas nur por mi

lito : unu ĉevalo egalvaloras kvin kamelojn.) Tiuj brutoj 

devas migri tra la lando segante novajn herbejojn, sed. 

car ihaj bezonoj iom malsamas, ili ne ofte trovigas kune. 

.Somalia gento konsistas el grupoj de Ŝaf-kaj-kapristoj, 

kamelistoj, de bovistoj, kaj de ĉevalistoj.

Sofistoj . — Ni unue vizitu aron de ŝaf-kaj-kapristoj. 

La safoj kaj kaproj estas enfermataj dumnokte inter ha

nioj faritaj el domplena branĉaro. Tiuj brutarejoj in

ii Somaliaj «afoj esta» «en I an aj kaj dikvostaj.

tertuŝas, kaj fermas la centron de sidejo nomita guri. ĉiu 

familio (laŭ mallarga signifo) havas sian brutarejon kun 

propra alirejo. Unuflanke de tiu alirejo kuŝas eta bruta

d o  por la ŝarĝaj kameloj kaj azenoj, kaj aliflanke staras

kupolforma tendo kie legas la familio. Tiu logejo eetas 

konstruita el kurbaj bastonoj kovritaj per feloj kaj matoj 

el teksitaj palmofolioj. Korteto antaŭas Ia tendon. La 

logantaron de unu guri oni nomas rerr.

serei ombron kaj ripozon.

Dume, unu viro por ĉiu rerr estas rapidirinta al la loko 

elektita de la gento poi la almigrado, kaj li elektas ne

okupatan barilaron (guri) —  tre ofte necesas ke oni kon

struu novan. —  La unua kiu alvenas al guri metas en ĝi 

sian signon (ekz, branĉon de ia arbo aŭ stonon starigitan 

Iau speciala maniero), kaj per tio ii postulas por sia rerr 

ia i aj t on okupi ĝin. Kiam la familioj alvenas kun iliaj 

brutoj, kutime dum la vespero, la bestoj estas enfermataj 

en Ia diversaj brutarejoj, la kameloj kaj la azenoj malsar-

La verkinto: Ibrahim Ismail.

La virinoj kaj infanoj mel

kas la ŝafojn kaj la kaprinojn 

je la sunleviĝo kaj je la nok- 

tiĝo.

Kiam, post kelktaga aŭ 

kelksemajna eido, la herbo 

estas forrnanĝita kaj la gento 

decidis formigri, ĉiu fam iio 

en la rerr surpiedigas je la tria 

horo matene, kaj ekbruligas 

fajregon antaŭ la tendo, por 

ke oni povu vidi laborante 

kaj ne postlasu ion ajn. Tiam 

la virinoj, helpataj de siaj in

fanoj, malkonstruas la ten

don, kaj pakas ĝin sur la dor

son de la brutoj. Se la trai

rota lando estas senakva, oni 

ankaŭ ŝarĝas la brutojn per 

ujoj plenaj je akvo havigita 

la antaŭan tagon el proksi-

ma-aŭ-malproksima akvejo. 

P oste, oni malfermas la por

dojn kaj la bestoj eliras, sek

vataj de kelkaj familianoj. 

Dank al tiu frumatena ekiro» 

eĉ la infanoj povas fari lon

gan piediron antaŭ kiam la

meztaga varmego devigas ilin
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gataj, kaj la virinoj helpas unu la alian konstrui la ten

dojn. Intertempe Ia viroj riparas la barilojn per novaj

branĉaĵoj.

Kamelistoj. — Nun, ni forlasu la rerr kaj ni iru viziti 

aron de kamelistoj, ĉ i tie ni vidas nek tendojn^ nek ba

rilojn : Homo kaj brutoj gidas sur senŝirma lando. Viri

nojn ni ne trovas inter ili.

Se estas la pluva sezono, multaj kamelaretoj kun iliaj 

gardistoj estas kunigintaj en aregoj : eble ni trovos 500 

ĝis 600 kamelojn kun cent pensonoj.

Oni melkas la kam elio jn  trifoje : je la sunleviĝo, je 

la li-a matene, kaj je la 10-a horo vespere. Jen la ag

maniero : ĉ iu  knabo okupas sin pri 20 ĝis 40 brutoj. 

Unue li vokas la melkotan kamelinon kaj ankaŭ sian 

idon, kaj malkovras stuparon ligitan ĉirkaŭ siaj mampin

toj. Vigle li observas la kamelidon suĉantan de la pa

trina brusto, kaj tuj kiam li jugas ke ĝi trinkis sufiĉe, li 

forpuŝas ĝin dum viro daŭrigas ia melkon en korbaĵan 

ujegon. Kiam la plimulto de la lakto estas eltirita, la 

ido estas permesata fini. (Se kamelido mortas, oni kon

servas parton de ĝia haŭto, kaj prezentas ĝin al la patrino, 

kiu rekonas la odoron kaj ellasas sian lakton.) La knabo 

trinkas unu plenbuŝon : kiam li estas okupinta sin pri du

deko da kamelinoj li tute satas.. La unua lakto estas sen

data al la infanoj ; poste, trinkas ia fremdulo, kaj fine. la 

posedanto de la kameloj.

La kamel-posedantoj pasigas la tempon diversma

niere : kelkaj vizitas la landon por serĉi Ja plej bonajn 

pastejojn ; aliaj iras al la rerr por kolekti novaĵojn ; aliaj 

ira.? al la genta kunveno (ŝirr) piede aŭ ĉevale ; aliaj su

preniras proksiman altaĵon kaj observadas pri malamikoj 

aŭ pri perdiĝantaj brutoj. Vespere, ĉiuj rekuniĝas kaj 

raportas pri la diversaj observoj.

Metiistoj. —  Kelkaj rerr enhavas anon konatan pro lia 

sperto pri iu metio ; plej ofte estas sandaleto, sed oni 

renkontas ankaŭ lediston, kiu faras siidojn, sagujojn, po

nardegojn, kaj multkostajn ĉevaljungilarojn ornamitajn 

per entranĉajoj ; Iigniston kiu faras ujojn, kulerojn, k.a. 

entranĉitajn laŭ geometriaj desegnajoj ; korbistoj kiu 

kudras per basto la multkostan laktujon. Krom tiuj, 

estas la forĝisto, kiu apartenas al speciala kasto, kiu ne 

interedziĝas kun Somalianoj ; li konstruas per si mem 

forĝejon el brancoj, sub la ombro de arbo : ĉi tie la rerr’ 

anoj satas kunveni por babilado.

En bovistaroj, oni trovas spertajn potistinojn, kiuj 

vendas krude ornamitajn ujojn kontraŭ iom da rizo 

aŭ da lakto.

Fajro. —  Kiam la noktoj estas malvarmaj, la kamelis

toj ekbruligas fajron per du lignopecoj : unu vertikala, 

kaj alia horizontala. Iu turnas la vertikalan pecon rapi

dege inter la manplatoj, tiel borante truon en la horizon

tala peco. Post kelkaj minutoj la rezultinta lignopulvoro 

ekfumiĝas kaj fajrego aperas. Kiel tindro oni uzas se-
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kiĝitan kaj pulvorigitan azensterkon. Malforta blovo 

baldaŭ flamigas la fajregon.

Mango. —  Lakto estas la kutima nutrajo. Viandon 

ani malofte mangas, —  kamelaĵon, safaron, antilopajn. 

Nur viroj rajtas buĉi beston. Se neniu vire apudestas, 

kaj necesas ke oni buĉu vunditan bruton, oni elektas la 

plej pian virinon por fari tion. Se virino portas viran 

infanon, ŝi metos la transitan en lian maneton kaj gvidos 

ĝin por tranĉi la kolon de la besto. La tranĉilo devas 

esti tre akra, kaj la buĉo devas farigi per unu tranĉo : 

aliokaze oni ne povus manĝi la viandon.

Por konservi viandon, oni tranĉas ĝin en strioj, kaj 

sekigas giri sur branĉoj de arbetoj en la suno.

Lakton oni ofte buterigas, skuante ĝin en korbaĵo- 

ujo ; poste, oni boligas la buteron kun diversaj bonodoraj 

herboj, kaj malvarmigas ĝin en grandaj kalabasoj aŭ en 

felaj ujoj. Tiu preparaĵo, se pura, konservigas dum ja

roj.

Vestajoj. — En estintaj tempoj, la vestoj de la Soma

lianoj konsistis el feloj kolorigitaj per ruĝa okro aŭ per 

suko de kreskajo. La nuna vestaĵo konsistas 1̂ unu rekt

angula kotona tuko drapirita ĉirkaŭ la lumbo, kaj ofte 

alia drapirita sur la ŝultroj. Viro ofte havas kelkajn tiajn 

tukojn : blankajn aŭ kolorajn. Somalianoj tiel satas ves

tejojn, ke ofte ili elspezas la duonon de siaj enspezoj pro 

tio.

I.udoj. —  En la kampistaj grupoj, la knaboj tre satas 

sportojn : ili batala.:; per bastonoj aŭ snuroj, luktas, kuras, 

celas aloajn radikojn unu al la alia, aŭ jeta.» lancojn kiel 

eble plej malproksimen.

En la rerr, oni ludas diversajn ludojn per Bienetoj sur 

liniaroj strekitaj sur la tero. La plej «atata el ili esta* 

nomita ŝahh. Oni ludas ĝin preskaŭ kiel la germana 

ludo Muhlenspiel (Muela ludo), sed Ĉiu ludanto uzas dek 

du Etonojn. Oum la dismetado de la stonoj, la efekti

vigo de k brido » (tio estas tri stonoj laŭ unu rekta linio) 

ne rajtigas preni unu el la stonoj de la kontraŭulo, sed la 

unua kiu faras « bridon » komencas la duan parton de la 

ludo. Se neniu faras « bridon », la ludanto kiu metis la 

lastan stonon komencas : li prenas unu stonon de sia kon

traŭulo, laŭ sia elekto : la kontraŭulo faras same ; tiam 

Ia ludo farigas same kiel Ia germana, sed saltoj estas ne

niam faritaj. Se ludanto blokadas la alian. Ii devas fari 

duan movon por doni al li spacon.

Nokte, kiam la luno brilas, Iaai estas la favorata ludo. 

La knaboj dividiĝas laŭ du partioj, kaj strekas rondon 

sur la tero por reprezenti la « hejmon ». Unu el la lu

dantoj jetas karbigitan lignobulon dum la aliaj fermas la 

okulojn. Tuj kiam la bruo de la falinta bulo aŭdiĝas, 

ĉiu sercas gin : tiu, kiu trovas ĝin aŭ sampartiano devas 

reporti ĝin « hejmen », kaj eviti ke alipartiano tusu lin 

sur 1$ kapon dum Ia bulo estas en liaj manoj.

Artoj kaj konoj. —  Muzikiloj ne ekzistas. Vespere,

E S P E R A N T O
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oni ofte kantas aŭ dancas ; oni ritmigas la dancojn per 

kunfrapado de la manoj.

Ekzistas famaj kanzonistoj, kiuj kantas pri amo, 

morto, milito, vengo, aŭ ludas kanzone ŝatatan cevalon 

aŭ kamelon.

Ciu Somaliano zorge konservas en la memoro la no

mojn de siaj prapatroj, kaj geknaboj ofte konkuras en la 

gusta ripetado de la listo de sia prapatraro ĝis Daarood 

Ismaaeilido, kiu «ipveturis de Ai abio ĝis Somalio antaŭ 

pli ol 1.200 jaroj.

La ĉevalistoj famas pro siaj konoj pri steloj ; la kaŭzo 

estais, ke la ĉevaloj, malsame de la aliaj brutoj daŭrigas 

sin pasti dumnokte..

Malsanoj estas kuracataj de specialistoj, kiuj resanigas 

per kupumo, tranĉado, «virigo, brulo, anstataŭigo de 

rompitaj ostoj per bestaj ostoj, k.t.p. .

Cis nun, la somalia lingvo neniam ostis skribita, sed 

kvin procentoj de ia knaboj lernas legi kaj skribi arabe 

komencas parkere lemi la Koranon. Ili skribas sur b a 

teton : ilia plumo estas trunketo de malmola herbego, 

ilia inko estas ligna karbo miksita kun solvajo de gumo.

Organizado. — Nacia organizado ne ekzistan, sed la 

plenaĝaj viroj de ĉiu gento tre ofte kunvenas en elektitan 

centran lokon, sub la ombron de arbo kiun oni nomas la 

« arbo de la kunveno ». Tie ili diskutas pri migradoj ai 

novaj herbejoj, pri disputoj inter individuoj aŭ kontraŭ 

aliaj gentoj.

Kurioza elpensajo

dam a horlogo
La « Svisa Horloga Revuo », atentigis siajn legantojn 

pri kurioza elpensajo de inĝeniero Jean-Leon Reutter 
el Neuchatel.

La demando estas pri ĉiama horlogo, tio estas hor
logo kies restreĉo estas ef ekti vata aŭtomate per la ŝanĝoj 
de atmosfera premo kaj de temperaturo.

Aliaj teknikistoj provis utiligi saman rimedon por res- 
treĉi horlogon, sed iliaj klopodoj malsukcesis, ĉar ili ob
stine uzis kutiman horloĝan movilon. Tiuj moviloj 
postulas tro grandan elspezon da energio, por ke nur la 
atmosfera premo kaj temperaturo povu restreki ilin.

Estis necese krei ion tute novan, kaj pli simplan. 
Post paciencaj serĉoj dum IO jaroj. S-ro Reutter trovis 
mekanismon je neordinara simpleco, kiu postulas multe 
malpli de energio ol la gis nun uzitaj horloĝmoviloj. 
Tiaokaze, diferencoj de atmosfera premo kaj de tempe
raturo, eĉ la plej malgrandaj sufiĉas por funkciigi la hor
logon.

Ne enirante en teknikajn detalojn, ni notu kelkajn kla
rigojn laŭ skemo ĉi-sube.

Ekzameno de la desegno permesas facile kompreni la 
funkciadon de la aparato.

1. La mekanismo estas reduktita ĝis plej simpla formo, 
postulante plej malgrandan forton.

2. Tiu forto estas aŭtomate provizata per levilo funkci
igata de la variado de blovilo, sur kies Selon Ia atmosfera
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premo kaj temperaturo influas. Mekanismo kaj blovilo 
estas lokitaj interne de vitra kloŝo hermetika, por ke la 
ekstera aero ne povu penetri en ĝin.

La torda pendolo estas pendigita per invarfadeno, kaj 
la maso dum unu minuto komplete turnbalanciĝas.

C — vitra kloŝo tute obturita kaj ĝi entenas fiksan 
aermason ne influegan de la atmosfera premo.

S — variebla blovilo, simila al la uzataj ĉe metalaj 
barometroj.

T — tubo, per kiu ekstera aero eniras la blovilon.
I —  levilo funkciigata per variado de la blova selo.
N —  duobla kliko movanta klikradon R , sur kiu estas 

fiksita Ja movri&orto r, kies rolo estas transmeti al movilo 
M forton de la blovilo.

F — invarfadeno, per kiu estas pendigita la tordpen- 
dolo.

V — inertrado de la tordpendolo.
c kaj a ciferplado kaj tordpendolo.

H — forko, kiu kunigas la movilon al tordpendolo.
La komunikilo inter la pendolo kaj movilo estas deli

kata, kvankam tre simpla. La forko H estas movata ĉe 
la iro kaj reiro per malgranda cilindro efektiviganta sekan 
froton kiel eble plej reduktitan, kaj siavice komunikas al 
tordpendolo novan impulson.

La malfortigo de la pendolbalanciĝo estas sufiĉe mal
rapida por ke oni havu nenian timon pri ĉeso de la mova
do pro manko de impulso. P or provizi la horloĝmovadon
dum 24 horoj, sufiĉas 18 gramoj-centimetroj. Tempera
tura diferenco de I0 (kun kapacito de IO litroj de la her
metika kloŝrezervujo) provizas energion de 38 gramoj- 
centimetroj. Do nenia timo povas ekzisti pri ĉeso de la 
movado pro manko de impulso.

Restas nur eluzo, kiu povus ĉesigi funkciadon de la 
aparato. Sed kiel ni diris pli supre, tiu eluzo estas mal
rapidega kaj la horlogo povus funkcii dum pli ol mil 
jaroj.

Ciis nun la Reutter’a horlogo ankoraŭ ne estas en la 
komerco ; espereble kiel eble plej baldaŭ komerco kap-
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tos ĝin. Tiam ni sendos horloĝŝlosilojn kune kun la eks
modaj harpingloj al niaj muzeoj.

Tia, kia ĝi eliris el la manoj de sia kreinto, la ĉiama 
horlogo estas scienca mirindaĵo, kaj la plej aktuala mani
festado de la horloga genio en Neuchatel, kiu de longa 
tempo famigis tiun malgrandan landon, kaj la nomon de 
multaj el ĝiaj logantoj.

Henri Dubois.

Amerikanaj inventistoj
Aperis antaŭ nelonge broŝuro pri la historio de la 

amerikana patentoficejo, fondita jam sub la egido de 
George Washington en la jaro 1791. En la libreto, la

arkivisto S-ro Aubrey Me Fayden rakontas tipajn trajtojn 

de la usona inventista vivo. La registro de la patent

oficejo kalkulas rondcifere unu kaj duon-milionojn da 

nomoj kaj inter ili estas famaj, tre famaj viroj.

« The father of his courdry » (« La patro del’ patro

lando »), ne mankas Efektive George Washington,

sperta farmisto apud lia ĉefa rolo, demandis plurajn pa

tentojn por agrikulturaj maŝinoj, plej ofte kombinajoj in
ter plug- kaj semmasinoj. Thomas Jefferson ne malpli

fama ol Washington ankaŭ tre aktive sin okupis pri tiuj

inventaĵoj. De li inventita eoko eĉ nun ankoraŭ estas 
uzata tie kie la motorplugo ne povas labori racie. En la

malnovaj domoj de la Virginia Kolonia teritorio oni tro

vas ankoraŭ nun tian specon de kanonfomoj, antaŭ- 

iranto de la moderna ŝparforno. Tiun fornon eltrovis 

Benjamin Franklin, kiu estis rimarkinda viro, ja genio

dum lia epoko laŭ la nombro de la patentoj de li anonci
taj.

Interesa konstato : La profesia inventisto fiaskas tuj, 

kiam li forlasas sian specialecon. Ekzemple : Edison 

provis en 1910 flugmaŝinon kiu ne sukcesis kaj forprenis 

multan tempon kaj monon al la inventisto, kiu estis la plej 

riĉa je inventaĵoj, patertiginte pli ol 1.000 inventaĵojn. 

Ethan Dodds, specialisto plej fama en la fervoja fako, suk

cesis en la rekordo de la alta nombro. Li patentigis 

1,800 inventaĵojn senescepte plibonigadojn en la fervojo. 

Li guas tian respekton, ke oni akiras ĉion de li eltrovi

tan, sen kontrolo.

La amatora inventisto venas malpli ofte. Sed sufiĉis 

inventaĵo por igi riĉa. Ekzemple : Rektoro de la Union 

College, Rev. Eli Nott, konstruis la Antracitfomon, fon

dis la imponajn fabrikejojn en Troy kaj riĉiĝis. Veteri

naro Dunlop, de Irlanda deveno inventis la pneŭmatikon, 

kio estas ja la bazo de la bicikla kaj aŭtomobila indus

trioj. En la jaro 1867 presisto Sholes anoncis la unuan 

praktike uzeblan skribmaŝinon, kaj predikanto Hannibal 

Goodvvin inventis la celulojdfilmon kaj per tio kreis la 

filmindustrion. Ankaŭ Mark Twain, la neforgesebla hu

moristo, troviĝas inter la inventistoj. Sed li ne havis 

sancon. Tajloro disputis al li la antaŭecon de la inven

taĵo kaj Mark Twain perdis la proceson. Estis panta- 

lonbuko fiksebla kaj deprenebla. Tamen li sukcesis en

alia inventaĵo : Libro por englui adresojn, objekto anko

raŭ nun en la komerco, ĉe alia inventaĵo Mark Twain 

perdis multan monon, nome pri kompostmaŝino. Oni 

retrovas tiun utilan maŝinon, sub nomo de Ottomar 

Mergenthaler kaj la masino estas la ĉie konata Linotipo, 

kiu fandas polinie la kompostaĵon.

Kiu ne aŭdis la nomon Vanderbilt antaŭ 40 jaroj, la 

prototipo, de usona sukcesinto ? Cornelius Vanderbilt 

anoncis aron da patentoj rilatantaj al vaporŝipoj. La 

nuna ĉefo de la familio, ankaŭ Cornelius, la fervoja reĝo, 

inventis la fajrujon de la lokomotivoj. Kaj lia filo in

ventis ŝubrosilon kun enfermita tubeto por la kremo. 

Alian milionulon oni trovas en la registrolibro : John J. 

Astor pereinta sur la Titanic en la jaro 1912. Li inventis 

aspiratoron de polvo por la stratpurigado. Tamen tiu-ĉi 

inventaĵo ne eniris la praktikon, kvankam Astor ĝin do

nacis al la ĝenerala ekspluatado sen kompenso.

Ondegon da inventaĵoj kaŭzis la aŭtomobilo. Ni tro

vas inter la inventistoj la boksiston Johneon, nigrulo. An

kaŭ eŭropan aristokraton, la princon Heinrich, fraton de 

Teksimperiestro. Li ricevis patenton por malfermigita 

de I’ ventprotekto ĉe la aŭtomobilo ; estis iom da tempo 

antaŭ la milito.

Virinoj malofte troviĝas inter la inventistoj. S-ino 

Slater estu citata kiu anoncis diversajn modetajn de pu

poj, kiuj havigis al ŝi milionan havajon.

Rimarkinda estas unu el tiuj inventistoj : Oskar Ham-

merstein, teatra artisto. Li patentigis cigarmaŝinojn kaj 
plibonigadojn por tiaj aparatoj. Sed li estis cigarlaboristo 
en la malnova mondo kaj kombinis tiajn masinojn laŭ

sportoj akiritaj. Riĉiĝinte li dediĉis sin al la arto, por kiu

li havis grandan talenton, kaj la financa sendependenco

permesis al li igi libera artisto tre admirita.

Laŭ K. v. B

En kelkaj linioj.....

—  Fondigis en Anglolando eldona societo por stimuli Ia eldo

nadon de altklasa esp. literaturo. Adreso : The Esperanto Pu- 

blishing Company Lim ited, 142 H igh Holborn, London W . C. I.

—  Pro nesufiĉa monhelpo la kiosko ĉe la ekspozicio « Pressa » 

en Koln ne efektivigis. La kolektita sumo estas 124,85 Rm . kaj

2 Dol. La bonvolaj personoj sendintaj monon kaj dezirantaj reri

cevi gin skribu al : H. J. Hoen, Unter Goldschtnied 17, Koln.

—  La vera historio de AHQ, majstra verko de plej konata ĉina 

literaturisto moderna, S-ro L u  S in , esta» tradukita en Esperanto, 

de S-ro S. M . Chun, la tradukinto de « Ribelemaj V ir inoj ». K iu 

deziras konatigi kun ia animo kaj la vivo de la ĉina popolo legu 

tiun verkon. C i havas 120 pagojn kaj aperos baldaŭ. Informas : 

Esperantista librejo, K . 7 Boone Road, Shangai.

—  La Itala Labor-Carto, tradukita en Esperanto estas ricevebla 

ĉe S-ro Amerigo L. Reni, V ia G . Mamelli 2, Verona, sendante unu 

liron italan (ĉ. 0.30 sv. fk .).
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Aviadisto kaj feino
de Jerome K. Jerome.

Lastatempe m ortinta anjrla humoristo Jerome K. Jerome Satis 
foj* misterajn aferojn kondice ke ili konservu lokon por iom du m ilda 

gajhumoro. Eo lia  ĉarm a .  Malvina of Rri ttan  y  . li rakontas pri 
renkonto de brita aviadisto kun hela j u „ tt feino «ur deserta kampo de 
Ureton ujo. Jen la  dna «apitro: « Kiel fti okazis ».

E*tis vespere, ĉirkaŭ la fino de Junio 1914, kiam aerko

mandanto Raff leton, momente aligita al la franca taĉ- 

mcnto en Brest, ricevis senfadene ordonon reflugi tuj al 

la Ĉefstabejo de la Brita Aera Servo eti Farnborough. 

Dank* al glora plena luno la nokto havigas al li la bezo

natan lumon. Tial juna Raffleton decidis ekflugi tuj.

Sajnas ke ii forlasis la aviad-kampon apud Brest ĉirkaŭe 
je la naua.

Iom preter Huelgoat li spertis maiagrablaĵon je la mo

toro. Lia ideo unue estia daŭrigi ĝis Lannion, kie li rice

vus spertulan helpon ; sed la afero nur plimalbonigis kaj, 

ekvidante malsupre konvenan ebenajn , li decidis alteriĝi 

kaj prizorgi mem. Li alkampiĝis sen malfacilajo kaj ko

mencis la inspektadon. Senhelpe la laboro daŭris pli ol

li antaŭsupozis. Estis varma peza nokto kun preskaŭ 

nenia bloveto de vento. Kiam li finis, li sentis la varmon 

kaj lacecon. Li remetis sian kaskon kaj estis jam eksid

onta sur la flugm ason, kiam la beleco de la nokto 

sufloris al li, ke estus agrable — antaŭ ekflugi denove —

atreĉi In krurojn kaj iom malvarmigi sin. Li ekbruligis 

cigaron kaj rigardis ĉirkaŭen.

La montebenaĵo, sur kiu li estis alteriginta, elstaris 

kvazaŭ table super la ĉirkaŭa regiono. Ĝi etendiĝis Ĉir

kaŭ li se n ar be, sendome. Nenio rompis la liniojn de 

Ihorizonto escepte areto da m allata j grizaj Stonoj, la 

restajoj — tiel li supozis — de iu antikva menhir (kelta 

altaro), sufiĉe ofta en la solecaj dezertaj regionoj de Bre

tonujo. Generale Ia Stonoj kuŝas renversite kaj dissemite,

se d tiu aparta specimeno pro stranga ŝanco restis netuŝite 
tra la centjaroj.

Iom interesite aerkomandanto Raffleton senurĝe pro

menis al ĝi. La luno plej alte staris en ĉielo. Kiel trank

vila estis la kvieta nokto, tion imprese montris al li la 

fakto, ke li klare aŭdis kaj eĉ numeris la batojn de pregeja 

hoi-logo, almenaŭ ses mejlojn for...

Kun la forsveno de la lasta vibrado el la malproksima 

sonorilo, la silenteco kaj soleco de la loko sajnis reveni 

kaj ekregi kun grandiganta insisto. Dum li estis labo

ranta, ĝi ne malkvietigis lin, sed malantaŭ la nigraj ombroj 

de tiuj agaj stonoj la silento efikis kvazaŭ ies ĉeesto.

Kun sento rekuragiga li ekpensis reveni al sia maŝino 

kaj funkciigi la motoron. Gi ekpafos kaj zumados kaj 

redonos al li komfortan senton de vivo kaj sekureco. Li 

nun ĉirkaumarŝos la stanojn por vidi kaj tuj reiros. 

Mirinde kiel ili rezistis al longega Tempo ! Kiel oni

metis ilin tien, eble antaŭ dek mil jaroj, tiel ili ankoraŭ 

staris, kvazaŭ altaro de tiu vasta, malplena ĉieltegmenta

templo.

Kaj dum li rigardadis ilin, kun cigaro inter lipoj, ba

raktante kun stranga forgesita impulso tiretanta liajn 

genuojn, jen eksonis el la mezo de la grandaj grizaj Stonoj 

regula spirado, mallaŭta kaj egala.

Juna Raffleton honeste konfesas, ke lia unua impulso 

estis : forkuri. Nur lia soldata eduko tenis liajn piedojn 

firmaj sur la eriko. Nu, kompreneble la klarigo estis 

simpla : iu besto igis la lokon sia nesto. Sed tiam, pri 

kia besto estis iam aŭdite, ke ĝi dormas tiel forte ke eĉ 

homaj pasoj ne vekas ĝin ? Se ĝi estus vundita, kaj tiel 

malkapabla forkuri, ĝi ne spiradus laŭ tiu kvieta mallaŭta 

reguleco, kontrastanta tiel strange kun la trankvilo kaj 

silento cirkaŭaj.

Eble nesto de strigo. Junaj strigidoj havas tian bleke- 

tadon, la « tonokuloj » kiel nomas ilin kamparanoj. Juna 

Raffleton jetis sian cigaron for kaj surgenuigis por rampi 

inter la ombroj. Tion farante, li ektuŝis ion varman kaj 

molan kaj senrezistan.

Sed ne estis strigo. Certe li ŝin nur tusetis, ĉar eĉ tiam 

ŝi ne vekigis, ŝi kuŝis tie kun la kapo sur brako. Kaj 

nun tute proksime, kun okuloj ĉiam pli kutimiĝantaj al 

ombroj, li ekvidis ŝin tute bone, la mirindaj lipetoj, la 

gracia figuro sub maldensa kovrajo.

Kompreneble lia devo estus leviĝi ĝentile kaj iri for — 

tiam ii povus ektusi. Kaj se tio ne vekus ŝin, li povus ŝin 

tuŝi per fingro ekzemple sur Sultro kaj voki ŝin unue mal

laŭte, poste iom pli laŭte : « Mademoiselle » aŭ « Mon 

enfant ». Eĉ pli bone, li povus forŝteliĝi sur piedpintoj 

kaj lasi ŝin dormi.

bajne tiun ideon li tute ne havis. Oni memoru, por 

lin senkulpigi, ke li estis nur dudek-trijara kaj, enkadri

g i  en la viola lunlumo ŝi sajnis al li la plej bela kreitajo, 

kiun iam vidis liaj okuloj. Ankaŭ enkalkulu la nebulan 

misterecon de la tuta afero kaj tiun atmosferon de mal

proksimaj tempoj, el kiu la radikoj de T vivo ankoraŭ 

elĉerpas la sukon.

Oni konkludu, ke Ii forgesis, ke li estas aerkomandanto 

Raffleton, oficiro kaj ĝentilhomo ; forgesis la gustan regu

lon de sinteno aplikotan al kazo pri sinjorinoj trovataj en 

dormo sur dezertaj montetoj sen akompanantino. Eĉ pli 

kredeble li ne pensis pri io ajn, sed, simple instigate de 

povo super si, alfinigis kaj kisis ŝin.

Ne platona kiso sur la frunto, ne frata kiso sur la

v ango, sed kiso tute sur la malfermitaj lipoj, kiso de miro

kaj adoro, simila al tiu, per kiu Adamo plej kredeble 

vekis Evon.

Siaj okuloj malfermigis kaj iom dormeme ŝi rigardis al li. 

Povis ekzisti neniu dubo por ŝi pri tio, kio ĵus okazis.
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Liaj lipoj ankoraŭ premis siajn. Sed ŝi tute ne sajnis 

surprizita kaj plej certe ne kolera. Eksidante ŝi ridetis 

kaj etendis manon por ke li helpu ŝin ekstari. Kaj en tiu 

vasta templo, kun tegmento el steloj kaj lumo el luno. 

apud tiu severa griza altaro de forgesitaj ritoj, ili staris 

manon en mano kaj rigardis unu la alian.

« Mi petas pardonon »>, diris komandanto Raffleton, 

<< mi timas, ke mi ĝenis vin ».

Li poste memoris, ke pro ekscitigo li alparolis ŝin angle.

Sed ŝi respondis al li france, per stranga malnovmoda 
franca lingvo, tia, kian oni trovas nur sur paĝoj de mal

novaj misaloj. Li malfacile povus ĝin traduki laŭlitere,
• , • t~ y * • * ■ i*. . • ̂  \ . • * * » ( » v • .. /. • v «. > .

sed ĝia signifo adaptigis al nia moderna idiomo :

« Ne gravas. Mi tiel gojas ke vi venis. »

Li konkludis do, ke ŝi lin atendis. Li estis ne tute 

certa, ĉu li ne devus senkulpigi pro sajne iom da malfrui

go. Verdire li ne memoris ian arangon por tiu renkonto. 

Sed en tiu ĉi momento komandanto Raffleton fakte estis 

konscia pri nenio krom si mem kaj la mirinda aliulino 

apuda, ŝi rompis la silenton.

« Kiel vi atingis ĉi tien ? » Si demandis. Li tute ne 

intencis respondi enigme, ĉefe lin okupis ankoraŭ ri

gardegi ŝin.

« Mi alflugis. » Li respondis.

Siaj okuloj pli large malfermiĝis, sendube pro intereso.

« Kie estas viaj flugiloj? » Si demandis, klinigante 

flanken kaj provante ekvidi lian dorson.

Li ridis. Igis ŝin jam pli homa scivolemo pri lia dorso.

« Tie » ii montris, ŝi rigardis kaj unuafoje vidis la 

grandajn metalajn flugilojn brilantajn kiel argento sub la 

lunlumo.

Si alpasis al ĝi kaj li sekvis ŝin, observante sensurprize 

ke la eriko sajne tute ne cedis sub la premo de siaj 

blankaj piedoj.

ŝi haltis je ioma distanco kaj li venis kaj staris apud 

ŝi. Eĉ al komandanto Raffleton mem sajnis kvazaŭ la 

grandaj flugiloj tremetis kiel la etenditaj brakoj de birdo 

sin pretiganta al ekflugo.

« ĉu  ĝi estas vivanta ? » * Si demandis.

k Ne ĝis mi sufloros al ĝi », li respondi-:.

Li jam perdis iom de sia timo je ŝi. Si turniĝis al li.

« ĉu  ni iru ? » ŝi demandis.

Li miregis, ŝi estis tute serioza. Tio estis evidenta. 

Si intencis meti sian manon en lian kaj forigi kun li. Estis 

ĉiel decidita. Por tio li venis. Al ŝi tute ne gravis kien. 

Tio estas lia afero. Sed kien li iros, tien ŝi iru. Tio 

estis ja tute klare ŝia programo.

Por lia honoro, ni tion protokolu, li tamen provis ba

rakti. Kontraŭ ĉiuj fortoj de naturo, kontraŭ siaj dudek

tri jaroj kaj la ruga sango pulsanta en liaj vejnoj, kontraŭ 

la ravo de la somermeza lunbrilo kaj la voĉoj de l steloj, 

kontraŭ la demonoj de poezio, romantikemo kaj mistero 

kantantaj sorŝan muzikon al liaj oreloj, kontraŭ la mirin

deco kaj gloreco de ŝi, kiu staris apude, vestita per la

violaĵo de 1’nokto, aerkomandanto Raffleton batalis virte 

pro la sago.

Junaj personoj, maldense vestitaj, kiuj dormas sur 

erikaj kampoj je kvin mejloj for de ĉiu homa logejo estas 

nepre evitindaj de bonedukitaj junaj oficiroj de L. M. 

Aera Servo. Se krome ili estas neordinare belaj, tiu 

aldona cirkonstanco devus servi kiel plia avertilo. La 

knabino havis ian disputon kun sia patrino kaj volis for

kuri ! ĉefe respondeca estis tiu diabla lunbrilo. Ne mi

rinde ke hundoj bojas al ĝi. Li preskaŭ imagis avidi unu 

ĝuste nun. Bonaj, honestaj, sanaj tipoj, la hundoj. 

Nenia malbenita sentimentalismo ĉe ili ! Nu. eĉ se li kisis 

ŝin ! Oni ne estas ĝismorte ligata al ĉiu virino kisita. 

Certe ne la unuan fojon ŝi estis kisata, se ne blindaj aŭ 

blanksangaj estas ĉiuj knaboj en Bretonujo ! Tiu nekre

debla senkulpeco kaj simpleco estas nur pretendaj ! 

Se ne, ŝi estas frenezulino. La taŭga konduto estos 

adiaŭi kun rido kaj serco, funkciigi la maŝinon kaj for al 

Anglujo — kara, malnova, praktika, bonhumora Anglujo, 

kie li povos matenmanĝi kaj bani f

La batalo ne estis justa ; vi sentas tion. Kompatinda, 

precizema sageto kun sia defia suprenpinta nazo, sia akra 

ridaĉo kaj sia denaska maldelikateco ! Kontraŭ ŝi la 

trankvileco de la nokto, la rnuziko de la tempoj kaj la 

batado de lia koro.

I ial lia tuta rezistemo defalis al liaj piedoj kvazaŭ 

polveretoj, kiujn sajne disblovis pasanta spireto de vento, 

lasante lin senhelpa, ensorĉita de la magio de siaj okuloj. 

« Kiu vi estas ? » li demandis ŝin. 

u Malvina », ŝi respondis lin. « Mi estas feino ».

Tradukis Edm. Privat.

TRA LA LIBRARO
Detala raporto pri iu publikaĵo okupu» tro ampleksan lokou en nia 
gazeto. La eldonajoj estan bibliografie notataj en la rubriko « Novaj 
libroj ». Sub titolo: • Tra la libraro » aperos ne plenaj «cienca! 
(trilingvaj recenzoj, ŭar multaj aliaj gazetoj jam daŭre komisii» al 
lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, pli simplaj generalaj 
impresoj de nura leganto, celanta informi aliajn legantojn ori Ia

enhavo de plej rimarkindaj novaperintaj verkoj.

Fabiola. — Robinsona. —  Gramatikoj.

Fabiola, aŭ la Eklezio de la Katakomboj, estas am
pleksa fama verko ; ĝia esperanta traduko nombras 
436 pagojn kun densa teksto. Ci aperas en dua eldono ; 
la unua, de E. Ramo, estis reviziita de Em. Robert kaj, 

krom entekstaj bildoj, ok tutpaĝaj ilustraĵoj plibeligas la 
libron. En ĝi, ĉio, kovrilo, papero, preso, bildoj, eetas 
guste elektita ; ĝi estas unu el la plej belaj eldonajoj de 
nia libraro.

La aŭtoro, Kardinalo Wiseman, verkis ĝin angle en la 
mezo de I’ lasta centjaro ; ĝi tiam havis grandan sukce
son, estis tradukita en multaj lingvoj, farigis modelo por 
aliaj similaj historiaj studoj. Kun detala priskribo de la 
unua Kristanismo floranta meze de 1’persekutadoj de la 
pereanta Roma Imperio, kun montro de la lukto inter du 
malaj moraloj, la aŭtoro lerte interplekis la agadon de 
amindaj aŭ malbonaj homoj ; inter ili rimarkindaj estas 
aro de altanimaj virinoj, kiel Agnes, Sira, Cecilia, kaj ĉefe 
Fabiola, kies intelekto devas longe barakti por forlasi la
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patrician roman fierecon kaj aliri al la kristana humileco. 
En la iom komplika, multepizoda rakonto, kelkaj tipaj 
scenoj restas en la memoro ; la arda plenrido de K o n 
vertitoj, ilia nepra kredo al oftaj mirakloj, ilia soifo al 
memofera martiro, estas reliefe pentrataj. Je arkeo
logia, historia, religia vidpunktoj la verko estas serioze 
ellaborita ; la generala arango iom elmodiĝis ĉar pli mo
dernaj revivigoj de 1’malnovaj epokoj estis ofte pli ko
lere, pli arte desegnataj. La ĉefa celo de 1’aŭtoro estas 

glorigi la Kristanismon kaj precipe la katolikan eklezion 
kaj gian dogmaron. Pri la esperanta traduko, ĝi estas 
tre bona. flua, korekta, tute inda je tiel grava kaj valora 
verko, kiu ne devas manki en ĉiu esperantista biblioteko.

Pro tute aliaj ecoj, la fama Robinsona Kruso de De 
Foe ankaŭ fariĝis tuthomara propraĵo ; ĝi tre taŭgas kiel 
legolibro pro la intereso de Taventuroj, precipe «e oni 
forigas la malpli viglajn partojn de la originalo. Tian 
mallongigitan tekston, arangitan por Holandanoj, S-ro 
Bulthuis libere tradukis esperanten kaj bildoj orna
mas la verkon kiu fariĝis tute laŭcela. La kompilinto 
aldonis klarigojn kaj vortaron en holanda lingvo kaj de
mandaron en Esperanto. I io limigas la uzon de I 'libro 
al unu lando. Eble, tiuj aldonoj povus aperi en apartaj 
kajeretoj, kaj en pluraj lingvoj, kaj tiel la bona legolibro 
estus pli vaste uzebla. Sed unue oni devu® korekti en gi 
multajn preserarojn, kiuj. jam tedaj en literatura verko, 
farigas pekaj en instrua, cetere bele eldonita libro. (Kial 
« greti, lavao » por « grefti, lafo » ; kaj ĉu uzo de pudro 
aŭ linoleumo ne estas mistempa?)

La sama firmo, kiu eldonis tiun Robinsonon, ankaŭ 
presis novan instruilon verkitan de W. IV. van Alphen; ĝi 
ankaŭ celas holandanojn, kaj estas same bone bindita, 
klare presata, kvankam ankaŭ neperfekta laŭ korekteco. 
En 27 lecionoj estas dividata la elementa instruo de nia 
lingvo ; ciu enhavas la kutiman arangon de tiaj lerniloj : 

gramatikaj klarigoj, vortlistoj, ekzercoj ; la temoj de la 
traduk-kaj legtekstoj estas tre bone elektitaj.

Malsame, la Grammatica de Giuseppe Giani estas por 
Italoj detala plena gramatiko, celanta ne junajn lernan
tojn, sed jam klerajn esperantistojn. La ampleksa vo

lumo unua estas la fonologio kaj la morfologio de nia 
lingvo ; dua volumo aperonta enhavos la sintakson. Tre 
precizaj estas la klarigoj pri la diversaj vortspecoj, pri la 
afiksoj, pri la korelativaj vortoj, entute pri ĉiu speciale 
atentinda punkto de Esperanto ; tio formas la ĉefan par
ton ; poste sekvas longa ekzercaro : 214 frazkolektoj, ĉu 
italaj, ĉu esperantaj. Italoj do havas ion kompaieblan kun 
tio, kion posedas francoj en la Komentario kaj Ekzercoj 
de Aplikado de de Beaumont, aŭ en la Plena Gramatiko 
kun la Aldonaj Ekzercaroj de Aymonier. Ni ne dubas, 
ke la verko, iam kompleta, helpos ĉiujn italojn deziran
tajn funde koni nian lingvon aŭ prepari sin por instrui 
ĝin.

Subtitolo : Einfiihrung in die deutsche Sprachlehre,
S ro Schattat verkis novecan lernolibron, kiun devus studi 
ĉiu, antaŭ ol eklerni fremdan lingvon kaj speciale Esper
anton. Cin oni povas uzi antaŭ aŭ dum tiu lernado. 
Efektive, kaj tion spertis Ĉiu kursestro, tio kio foje ŝajni- 
gas Esperanton malfacila estas nesufiĉa scio aŭ forgeso 
de la strukturo de I propra gepatra lingvo. Tiun baron

forigas por Germanoj la nun menciata kaj rekomendinda
libreto. ,

15 aprilo 1928. q  g

Th. Cart : Pri Landnomoj. La Sistemo de D-ro Za
menhof. J927. Jaslo. Eldonejo u Esperantista Voco ». 
Kolekto de la Akademio. 16 p.

Iom malfrue — rilate la daton de Ja apero — sed en la 
trafa momento kiam la landonoma problemo ree okupis 
nian publikon, —  ni prezentas Ĉi tie niajn notojn 
kiuj rilatas al la verko de la Prezidanto de nia Akademio

Zorge ni konsultis Zamenhofajn verkojn por vidi kiujn 
landonomojn Ii uzis kaj rekomendis uzi —  en diversaj 
epokoj kaj cirkonstancoj. Estis granda nia surprizo kon
stati, ke Zamenhof sekvis ses malsamajn manierojn nomi 
landojn. Ian sistemon Iandongnan li ne havis ĉe Ia fino 
de sia vivo ; car por ni Ia vorto sistemo signifas ham o

nian tutaĵon reguligitan laŭ fiksitaj principoj ; tial ja ni 
nomas « sensistema » ĉion neregulan, nekonsekvencan, 
vanan. Kun la tuta respekto kiun ni Ŝuldas al Ia Majstro, 
ni tamen konstatas ke lia tuta uzado de landonomoj fine 
estis sensistema, kiel tuj vidos la legantoj. Ni trairu do la 
ses manierojn de landonomado ĉe Zamenhof.

* «

I. En la komenco, 1887-1896, regis ĉe Zamenhof kon
sekvenca sistemo de -ujo, uzata absolute, ne nur por 
« landoj logataj de... >, kiel Francujo, Germanujo, Rub
ujo, sed ankaŭ por pure geografiaj konceptoj : G a lic io , 
Moravujo, Stirujo, Slavonujo —  malgraŭ tio ke ne ekzistas 
lingvanoj aŭ rasuloj : : galicoj, moravoj, stiroj, Slavonoj.
I ro la emo Ĉion igi regula, Zamenhof aplikis -ujon eĉ al 
U radikoj"^iuj jam per si mem estis landonomoj : Kanado, 
Brazilo, Cilo, Holando, Irlando, Islando, Portugalo, Ja
kono, Bosnio, Sirio, Palestino. Do, en sia ekstrema 
sistemigo nia Majstro uzis : Kanadujo, Brazilujo, Ĝilujo, 
Holandujo, fandu jo , fandu jo , Portugalujo, Japonujo, 
Bosnujo, Siri ujo, Palestinujo, Boliv io , Aŭstrujo, Gallujo, 
Kastilio , Kroa tujo, Leonujo, Meksikujo, Saksujo. Kiel 
logika sekvo de tio estis, ke Zamenhof citis inter francoj* 
italoj, aŭstroj —  ankaŭ ho lando j, irlandojn,Siriojn, por
tugalojn, japanojn, kiel logantojn. Escepte, li ne ujigis 
kelkajn landojn pro konataj motivoj (koincido kun nacia 
maldeca vorto, ekz. ĉeKujo por rusoj, aŭ influo de 
naciaj lingvoj : Skotlando anstataŭ regula Skotujo).

* *

a  p r o  *.a  Y a s t a  korespondado, kompilado de la
Adresaroj kun miloj da adresoj, kie landonomoj estis
amase kaj praktike uzataj, Zamenhof mem rimarkis ne- 
sufiĉan internaciecon de la absolutaj ujo-formoj, trovis 
internaciajn nomojn, pli mallongajn, pli naturajn. Li do 
komencas provi la nomojn : Holando, Kanado, Krimo 
(Krimeo), Monako. Meksiko, KoKinKino, Palestino. Ton
ono, Argentino, Elzaso, Oranĝo, Malto, Peruo. Stu
dante la Adresarojn de la epoko 18%-1904 ni vidas la 
proceson de la pensa maturigo, pli kaj pli kuraga, kiu ira» 
de la naciaj : Canada, Elsass, Scotland al la esperantaj : 
Kanado, Skotlando, Elzaso. Anstataŭ la unuatempaj r 
Kanadujo, Meksikujo, Alĝerujo aperas : Kanado, Mek
siko, Algerio.

*

3. En 1902, Zamenhof publike aprobas la sistemon 
kun-lando, same absolutan kaj nenaturan kiel la absoluta 
sistemo kun -ujo. Tio estis la propono de Paul Fruictier, 
redaktinto de a Lingvo Intemacia ». Kaj kun la Majstra 
sankcio disfloras stranga serio : Aŭstrolando. Belgo-
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lando, Bohemlando, Brazillando, . C irando. Hollando, 
Kanadlando, Meksiklando, Palestinlando, Serbolando, 
Turbando, k. a. Zamenhof — persone —  jam antaŭe 
uzis dekon da -lando-formoj : Skotlando, Estando, Finn
lando, Greklando, Pollando, Franclando, k.a.

4. La kvara maniero kun -io aperas timeme jam en la 
Adresaroj. Anstataŭ unuatempaj : Alĝerujo, Moravujo, 
Galicujo, Silezujo ni vidas en 1903-1904 aperi : Alĝerio, 
Moravio, Silezio, Galicio, kune kun la formoj de la Funda
menta Krestomatio : Georgio, Kalifornio. En 1906, Za 
menhof rekte proponas la sufikson -io en la verketo «Ho
maranismo », kie li uzas : Par izio, Peterburgio anstataŭ : 
Francujo, Rusujo. Fine, en 1911, en « Lingvaj Respon
doj », li proponas : Brazilio. Cilio. Tunisio, Meksikio, A l
ĝerio. En la Esperanto-Rusa Vortaro 1911 li krome 
uzas : Andaluzio, Siberio, Oceanio, Aŭstralio. De la 
formo Siriujo en 1908 li evoluas ĝis Sirio en la Biblio
1911-1916, kie ni vidas ankaŭ : Asirio, Samario, Mezo
potamio. * ^

5. La kvina maniero estis speco de evito rekte nomi 
la landon : la lando Egipta, lando Kanaana, lando Gali
lea, lando Edoma, lando de Edom, lando de Moab, k.t.p. 
kiujn Zamenhof uzis en la Biblio ; ĉu pro la deziro sekvi 
originalan tekston, ĉu por plibeligi la stilon, tion ni ne 
scias. Tiu evitmaniero de landonomado tamen estis 
elpensita ne de Zamenhof, sed de la sama Paul Fruictier, 
kiu inaŭguris la trian sistemon -lando-lando. Efektive, 
komencita en Julio 1902 tiu -lando-lando sistemo subite 
cesis en Aprilo 1904, kvazaŭ la redaktinto ekhontis pro la 
vere monstraj : Kanadlando, Brazillando, Ĉililando. De 
la Aprila numero la kroniko uzas nur adjektivojn : Rusa, 
Franca, Angla, Germana. Diverslanda. Sveda, Anglo
lingva, Germanlingva, Diverslingva. Tia evitato daŭrio 
ankaŭ kun P-ro Cart kiel nova redaktoro de « Lingvo 
Internacia » ; nur en 1910 reaperas : German 
ujo... en la Kronika titolo. Ni do rajtas konsideri Paul 
Fruictier kiel unuan ribelanton kontraŭ -ujo, sed nur al 
Zamenhof apartenas la honoro enkonduki kaj proponi en 
la uzon la sufikson -io.

*
*  *

6 . La sesa maniero de Zamenhof, lasta kaj eble plej 
ekstreme natura, estis la uzo de origina nomo sen iu ajn 
sufikso aŭ finaĵo. Tion li inaŭguras en la Genezo 1911 
kaj plene disvolvas en la tuta Malnova Testamento, tio 
estas gis sia morto. Li preskaŭ sistemigas tion komen
cante per la personaj kaj lokaj nomoj : Adam. Habsl, 
Kain, Enos, Lot, Abram, Jakob. Isaak, Aaron Jafet, Eva, 
Sara, Lea, Hagar, Rebeka, RaRel, Atalja, ... Eden, 
Ararat, Babel, Jordan. Betlehem, Jerusalem, Karmel. 
Kidron, Cidon, Cion, Sinaj, ... kaj fine landoj : Akad, 
Ur, Eliam, Edom, Sidim, Gerar Nod, Ofir. Vere, ĉar la 
propra nomo mem enhavas ĉi tie la ideon de substantivo, 
la aldono de -o estus nur pleonasmo, nenecesa balasto 
peze sentebla en la Biblio kie iufoje sinsekvas dekoj, 
centoj da nomoj. Diri « Hektor Hodler » kaj « Hectoro 
Hodlero » estas tute sama. Zamenhof uzis en 1887-1889 
Georgo Vaŝingtono, Valter-Skoto, ŝillero, ŝekspiro. Je 
la fino de sia vivo li komprenis ke -o ne estas necesa ĉe 
la propraj personaj nomoj, li do ekuzis : Adam. Noa.... 
kaj la samon li aplikis al la bibliaj landonomoj, preskaŭ
absolute. P.-E. Stojan,

Ano de Ia Lingva Komitato.

Dumviva membro de UEA . Kunlaborinto ie  

la Vortaro de Rusa Imperia Akademio.

Vortaro de Rusa Imperia Akademio.

Universala Esperanto-Asocio

Centra O ficejo : 12 Bd. du ThĉĴtre, G e n i ve, Svis.

Oficiala Informilo

Jaro 1928, N-ro 8 .

PLENDOJ KONTRAO LEA. —  Por esplori kritikojn 
pri la administrado de UEA kaj plendojn kontraŭ cirku
leroj de S-ro Delanoue en Parizo la Prezidanto petis 
la Honoran Prezidanton de UEA kunvoki en Geneve 
4 membrojn libere elektitajn de UEA kunsidoj en Lyon, 
Newcastle-on-Tyne, Potsdam kaj Teplice Teplitz kaj 
pri eksterĝeneva reprezentado de la komisiono de UEA. 
Hi ekzamenos ĉion en Geneve kaj raportos en Julio. 
Ciujn rimarkojn aŭ plendojn oni sendu al la vicprezi
danto de UEA Sinjoro Johannes Karsch, Postfach IO, 
Dresden N. 6.

jarlibro 1928. —  Ci eliras meze de Jun io  kaj estas sendata rekte 

el la presloko Leipzig al (iu j anoj pagintaj la kotizon. Personoj 

nericevintaj la jarlibron je oportuna tempo bonvolos inform i la Cen

tran Oficejon.

Oficiala Bulteno N-ro 23. —  Tiu-ĉiu bulteno k iu  estis preta fine 

de Aprilo 28 ne povis eliri pro teknika malhelpo antaŭ la fino de 

I’ monato Majo. Delegitoj nericevintaj gin bonvolos Informi la Cen

tran Oficejon.

Kongreso en Antverpeno. —  Pri la t r a k to t a j  aperos informo en 

la Julia numero de Esperanto.

Jubileo de la Delegitoj de VEA. —  N ia fidela Delegito en Tan- 

ger, S-ro Claudius V incent Richard atentigas n in  ke ni ne citis 

lian nomon en la vico de ia  Delegitoj, partoprenintaj UEA de gia 

fondo gis nun. S-ro Richard estis komence Delegito en Bellegarde 

sur Valserine, departemento A in (ĉe la svisa landlimo de Cenevo 

kunlaboris kun S-ro Berthelot la efektiva fondinto de nia revuo 

ESPERA N T O  kaj apartenas al unu el la unuaj Delegitoj de UEA .

A V E RT O . —  Ni avertas tie-ĉi p r i S-ro Valentinov en Moskvo 

kiu akceptas abonojn kaj a liro jn  al U EA , sen rajtigo kaj komisio 

de nia flanko. Pluraj personoj plendis al ni pro nericevo de doku

mentoj kaj el korespondadoj k iu jn S-ro Valentinov sendis al tiuj 

personoj ni konstatas ke li rajtigis sin mem, akcepti monon por ni. 

Ni atentigas, ke ni ne posedas eblecon ricevi monon el U SSR  ; ni 

ankaŭ ne povas akcepti monbiletojn sovetajn , nefandeblajn en

eksterlanda banko.

Respondo al Publikaj Demandoj.

Asocia Kapitalo. —  La Asocia Kapitalo de UEA estas severe 

gardata de la testamenta kuratoro. Laa lia bilanco, kontrolita en 

Februaro 1928, gi sumas same nuntempe kiel en fino de 1924, la 

jaro kiam  U EA  elektis sian nunan prezidanton. ^

Salajroj. —  La oficoj de Prezidanto, V icprezidanto, Kom ision

anoj kaj Komitatanoj estas senpagaj. Salajroj de la D irektoro kaj 

honorario de la Redaktoro estas laŭstatute fiksitaj de la Komisiono 

kaj submetataj al la kontrolo de la Komitato.

Kontoj. —  La kontoj de la Centra Oficejo estas jare kontrolataj 

kaj submetataj al Ia Komitato. Ciam aperis regule la bilancoj en 

la kongresaj raportoj. Ili klare indikas ankaŭ la jarajn monsuh- 

venciojn de la Asocia Kapitalo al la Centra Kaso.

G en i ve, 21 M ajo 1928.

Hans Jakob, Direktoro de UEA.

::::::::::::

Kun la nuna numero de ESPERANTO estas sendata la t  Bulteno
r v  ™  . " t l i  V  i  - / *  .  *  ‘  ’  / .  ■* '  ,  '  *  •  .  -

de la Intemacia Labora Oficejo » N-ro 28.
: :: ; j s .
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TRA LA MONDO ESPERANTISTA O

ESPERANTISTA A K A D EM IO  

LA PREZ ID A N T O

12, rue Soufflot, Pari* Ve.

Parizo, la 30-an de Aprilo 1928

Jen ia rezultato de la Elektoj en la L. K. :
Nombro de la L. K-anoj ; ........... . 126
Voĉdonis ........................................... ...... 92
Plimulto ........................................... ......47 V0ĉ0j

Esta» elektitaj :

S-roj IVI u ĉ ni k ...................................................... 89 voĉoj
Sabadell ......................................... '* 88 __
Drezen ............................................... .......87 ___

Bofili M. G ranada ....................................86 __

Ghez ................................................. .......85 —
de M£nil ........................................... .......84 __

f  Zwach ...............................................  83 __
Uitterdijk .........................................  81 __
Sepiilveda Cuadra ............................  78 __

Je nia granda bedaŭro S-ro Zvvach mortis dum la ba
lotado. Lia nomo tamen staros en nia jarlibro 1928.

AKADEMIAJ DECIDOJ

L.a Akademio, fidela al la Zamenhofa sistemo por land
nomoj kaj forigante cian alian solvon, decidis per 15 voĉoj 
kontraŭ 2 (Febr. 1928), ke la tolaj landnomoj, kiujn ĝi 
povas aprobi eetas tiuj nome montritaj en la verketo Pri 
Landnomoj, la sistemo de D-ro Zamehof.

Cti aliparte opiniis, ke la § 15 de la Fundamenta Gra
matiko ne estas tie ĉi aplikebla, kaj ĝi decidis, ke la ri
marko (I) de V Vortaro de la Oficialaj Radikoj (p. 31) kaj 
de Klasika Libro (p. 119), kiu estis nur komentaria noto 
del’ Prezidanto, estas nuligota.

Malprave oni riproĉas la Akademion, ke ĝi estas tro 
konservema, ke gi nenion faris.

Iro konservema ! sed kial do, se oni deziras esplorojn 
pri difinitaj lingvaj demandoj, pri ia ŝanĝo en nia Regul
aro, oni ne uzas lojale la rimedojn montritajn en la
§§ 15 kaj 23 de ĉi tiu Regularo ?

Gi nenion faris ! ĉu  nenio : la longa laboro de la ko
rektoj de la eraraj tradukoj en UA. ,  la Aldonoj, la Vor
taro de la Oficialaj Radikoj, la eldonado de Klasika Libro 
en 6 lingvoj (la tradukoj en 4 aliaj lingvoj estas pretaj, nur 
mono mankas) ; ĉu nenio, la grava, multnombra, privata 
korespondado prilingva de kelkaj Akademianoj, kaj la 
jaraj Raportoj ? Prof. Grosjean-Maupin preparas nun no
van Aldonon al nia Vortaro !

I rankvile, senbrue ĝi efektive labora»? kaj ne meritas
la riproĉon pri rfelaboremo, ĉar ĝi rifuzas preni sur «in
taskon, kiu ne, nepre ne, estas la ĝia: plirapidigi la evoluon 
de la lingvo !

Sen ia ajn kompensaj©, sen rekompenco la Akade
mianoj donacas al Esperanto la tempon, kiun lasas al ili 
libera, iliaj profesiaj okupoj : pagata estas neniu el ili. 
Mi ne insistas.

l-a Jarlibro 1928 aperos tuj post la elektoj.

Ni trankvile, sensanceliĝe iru nian rektan vojon : per
disciplino, per unueco ni venkos ĉiujn momentajn mal
faci lajojn.

Via tre fidele,

Th. Gari

L i

3-11 AUGUSTOR
I

AnTvERPeMO

2 0 'UniVER5ALA KONGRESO 

DE ESPERANTO

SOMERA Ufi! VE RSI TATO
— i

Informa Bulteno n-ro 4
Bultenoj 1 ,2  kaj 3 : V idu pagojn 4, 31, kaj 55.

Kotizo : 35 Belgojn. —  Por infanoj ne pli agaj ol 14 ja ro j: 5 Belg

ojn. —  Por blinduloj, la partopreno estas senpaga.

Pagoj : Ni tre insistas, ke oni kiel eble plej multe pagu por 

poŝtĉeka servo, per poŝtmandato aŭ per bankĉeko trasirekita. Tiu 

ĉi lasta pagmaniero havas Ia av an tago j ke ĝi povas akompani la 
mendoleteron eĉ ne rekomenditan.

Donacoj : Gis nun ricevita sum o: Bfr. 429,25 (Belgojn 85,85).

Blindula Kaso: Cis nun ricevita sum o: Bfr. 137,50 (Belgojn 
27,50).

Diservoj: Diversaj diservoj okazos dum  la kongreso:

Katolika Diservo: Informoj sekvas.

Protestanta Diseri'o: D imancon, la 5-an de Aŭgusto, je la 9 1/2 

matene, Pastro H. de Jonghe, el Bergen-op-Zoom (Nederlando) esper

as gvidi Diservon en Protestanta Propejo de la Kristo, Bexstrato 7. 

Antverpeno, por ĉiuj Protestantoj, sed ankaŭ aliaj Homaranaj Ge

samideanoj, en Esperanto. Uzata estos la H imnaro Esperanta de 

la Brita Esperantista Asocio, Londono. Teksto: I Kor. 12: 4 E k 

zistas diverseco de donacoj, sed la sama Spirito. Se eble, Roro 
kantos.

Hebrea Diservo: okazos en la ĉefa sinagogo de Antverpeno, 

Strato de la Arfiitekturitoj (Bouvvmeesterstraat —  rue des Archi- 
tectes). Detaloj sekvos.

Fakaj Kunsidoj : Anoncis sin ankoraŭ por organizo de fakaj 
kuns ido j:

Eldonistoj Esperantistaj: A ranĝanto: Brita Esperantista Aso
cio, 142 H igh Holborn, Londono W . C . I.

Intemacia U go de Esperantista Poŝt- kaj Telegrafo! istaro- 
(1. L. E. P. T . O .) . A ranĝanto: S-ro Lod. Bas, 31, chaussĉe de 
VVemmel, Jeite-St-Pierre, Bruselo.

Pacifista Ugo (Universala Esperantista). —  Gvidanto de la kun

sido estos: S-ro J. Gluck, Bayreutherstrasse 3, Berlin W . 62.

Radio-intere suloj. —  A ranĝanto: D-ro Do hi er, Estro de la K o

misiono de Radio-Statistiko, komisiita de ICK, Rosenpiatz, I I ,  Riesa 
(Germanujo).

Stenografiistoj. —  A ranĝanto: S-ro L . Cogen, Dreef 52, Ninove 
(Belgujo).

Tabakkontraŭuloj. —  Aranĝanto S-ro E . Urbach, 56, St-Jozef- 
straat, Antwerpen.

Loĝado : Sango en la redakto de la mendito I  —  Por simpligi 

sian internan laboron kaj librotenadon, ia LKK aranĝis la menditan 

unuforme nur por 5-nokta loĝado. Tamen, por komplezi al la kon

gresanoj, ĝi plenumas la deziron de multaj petintoj, akceptante pri

zorgi la logadon ne por 5 noktoj, sed por la preciza nombro de nokt
oj, k iu jn la partoprenantoj pasigos en Antverpeno. Tial ni dissendas 

per nuna informa bulteno novan korektitan mendilon. N i insiste 

petas la kongresanojn, ke ili do ne uzu la mendilon de loĝado pre
sitan en la numero de Marto-Aprilo.

Speciala olerto pri plena pensiono en unuaranga hotelo. —  Ni 

rezervis por 7 tagoi (de la 4-a ĝis la I l-a de Aŭgusto) plenan pen

sionon por 26 personoj po Belgoj 22, —  tage por ĉiu persono 

(+ 20 p. c. por takso kaj trinkm ono). N i donos tiujn lokojn al la 

unuaj mendontoj. La plena pensiono enhavas logadon kaj tri m ang
ojn ĉiutage.

Pasporto kaj vizo. —  Pro la multaj koncernaj petoj, ricevitaj, 
ni kredas, ke estas utile doni ankoraŭ ĉiujn plenajn informojn pri 
la demando de pasporto kaj Vizo :

a) La kongresanoj el Francujo, Luksemburgo kaj Nederlando ne 
plu bezonas nacian pasporton, nek belgan konsulan vizon, per veni 
en Belgujon (la kutima identecpapero sufiĉas).
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b) Bezonas nacian pasporton, sed ne belgan vizon la kongres

anoj el Aŭstralio, Kanado, Usono, R inujo , Kubo, Danujo, Hispanujo, 

Grand-Britujo, Irlando, Islando, Italujo, Japanujo, Nov-Zelando, N or

vegujo, Panamo, Portugalujo, Princlando Lichtenstein, Svedujo, 
Svislandujo, Urugvajo.

c) La kongresanoj el tiu j aliaj landoj (kies nacianoj kutime be
zonas ankoraŭ la belgan vizon), povos libere eniri en Belgujon por 

ĉeestr Ia 20-an Universalan kongreson de Esperanto, prezentante Ĉe 

la  landlimo nur sian nacian pasporton kaj sian provizoran kongres
karton kun fotografa portreto, lli prefere uzu la saman portreton 
kiel tiu de siaj identecpaperoj.

Fervoja rabato sur la Belgaj f er co joj. —  La kongresanoj ricevas 

kun ĉi tiu numero sian identeckarton por ia rabato de 35 p. c. sur 

la Belgaj Fervojoj. I li devas skribi sur gi la nomon de ta Belga 

limstacio, tra kiu ili enveturos ia landon. La identeckarto estas pre

zentota en tiu limstacio por akiri la rabaton de tie gis la kongres

urbo. T iuj, kiuj vojagos per veturbileto aĉetota ĉe ru vojagagen- 

tejo, devas al ĉi tiu  prezenti ia identeckarton, kiam ili mendas sian 
bileton.

La identeckarto por la reiro estos donata en Antverpeno.

Kongresinsigno : Je la 15-a de Majo la LKK estis ricevinta 

25 projektojn. C i aljugis la kvar premiojn al la jenaj pro jekto j:

l-a premio (40 B e lgo jn ): projekte r  Kongresurbo » de S-ro Ja

cinto Comella, el Vich (H ispanu jo ); 2-a premio (30 E k igo jn ): pro

jekto « 7 » de S-ro Jean Pogoretsky, el Angers (F rancu jo ); 3-a pre

m io (20 B e lgo jn ): projekto «12079/3 » de Huguenin Frfcres et Cie, el 

Le Locle (Svislando); 4-a premio (IO Belgo jn): projekto « Brabo o 
de S-ro W . De Koning, el Antverpeno.

La laureato; bonvolu sciigi al la LKK la titolojn de Ia librojn 

Esperantajn, kiujn ili deziras ricevi. —  LKK kore dankas ĉiujn 

partoprenintajn gesamideanojn pro la faritaj klopodoj, d anka l kiuj 

la konkurso atingis la deziritan celon.

Somera Universitato pri « La Maro kaj la Navigacio » ; Divers

naciaj profesoroj akceptis prelegi. La plano estas preskaŭ tute plena. 

Ciuj detaloj pri temoj kaj prelegontoj aperos en nia proksima 

bulteno kun ia generala programo de la kongreso mem, kaj de 

la postkongresa ekskurso en Belgujo.
24 Majo 1928.

Loka Organiza Komitato, I I ,  Kleine Hondstraat, Antverpeno.

LAO  N  AC I A  STAT IST IKO  DE L A  A L IG IN T O J
Angloj 230, Aŭstraliano I, Aŭstroj 2, Belgoj 60, Brazilano I, 

Ceftoslovakoj I I ,  Danoj 3, Danzigano I, Finlandano) 2, Francoj 36, 

Germanoj 72, Hispanoj I I ,  Hungaro I , Irlandanoj 3, Italoj 8 , Japano-

I, Kroatoj 4, Nederlandanoj 46, Perso I, Poloj 9, Saarteritorianoj 3, 
Skotoj 48, Svisoj 6 , Usonanoj 12.

E n tu te : 572. Nacioj reprezentataj 24.

V iz itu  la  b e la n  v a lo n  d e  A n d o r o !
Andoro la malgranda, pitoreska respubliko

apud ia Pireneoj

HOTELO OROS — POSEDANTO BENITO MAS 

ENCAMP (Respubliko de Andoro)

lnternacia Katolika Unuigo Esperantista
D E K T R IA  K O N G R E SO  

en T ilburg (Nederlando) 12-15 Aŭgusto 1928

T R IA  K O M U N IK O

Blinduloj. —  Blinduloj, kiuj intencan ĉeesti nian kongreson, 

ricevos senpagan kongreskarton kompletan.

Ekskurso. —  La ekskurso aŭtomobilia al 's Hertogenbosch kaj 

Eindhoven ne estas senpaga. Anstataŭ tio okazos senpaga aŭtomo- 

biia promenado tra la urbo.

Vizito al Eindhoven. —  N i ricevis permeson viziti en Eindhoven 

la belan konstruajon de Ia katolika reallernejo, komerclernejo kaj 

liceo.

Programi>. —  La definitivan programon ni publikigos en la 

venonta komuniko. Certigita jam estas oficiala akcepto de ia kon

gresanoj en la urbdomo.
»  *  t  * .  . t  .  1 '  i  A  ̂  •  , v  a  ‘  ,  /  i*  »  "  v  i  ‘ '  /5 y  » ' r  ,  v .  ' k '  . . a .  i

Gvidlibro. —  Baldaŭ la gvidlibro aperos. Ci-tiujn komunikojn ni 

pretigis ia 30-an de Marto. Eble do la gvidlibro jam estas aperinta, 

kiam Ia gesamideanoj ĉi-tion legas.

Propagandaj glumarkoj. —  N i pretigis glumarkojn propagandajn 

por « Nia Dektria ». Ili estas vendataj 50-ope, por 50 cendojn 

( I sv. fr .) . Kvanton de m inimume 250 glumarkoj ni alsendas 

afranke. Por malpli grandaj kvantoj oni aldonu la afrankkoston 

por presado.

Kongreskortoj. —  N i ree atentigas, ke ia prezo de kompleta 

kongreskarto estas 2.50 guldenoj (5 cv. fr .), kaj de potaga kongres- 

karto I guldeno (2 sv. fr.).

Loĝado kaj manĝado. —  La hotelprezoj estas jenaj :

Logado kun mat.enmanĝo, potage: 3.50 gld. (7 «v. fr .).

Tagmango: 2 gld. (4 sv. fr .) . •

Lunĉo : 1.75 gld. (3.50 sv. fr.).

Tagmango komuna en Eindhoven: 2.50 gld. (5 sv. fr .) .

La L .O .K . akiris specialan tarifon por la kongresanoj en « Hotel 

Nationaal » apud la stacidomo. Tie Ia prezoj estas jenaj :

Plena pensiono por maksimume 12 personoj, duro m inimume

3 tagoj potage 5 gld. (IO sv. fr .).

Logado kun matenmango, potage: 2 gld. (4 sv. fr .) . Tagmango:

1.75 gi. (3.50 sv. fr .).

Komuna tagmango (mrnim. 4 persono j): po 1.50 gld. (3 sv. fr .) .

Komuna tagmango (m inim . IO personoj): po 1.50 gld. (2.50 

sv. (r .) .

Korespondado. —  La poStkonto de la sekretario-kasisto de Ia 

Loka Organiza Kom itato estas : N-ro 136676 . L ia adreso: S-ro 

P. Verspeek, Broekhovensche W eg, 100, T ilburg (Nederlando).

POR IRI ANTVERPENON, KONGRESANO, ALIĜU. 

AL LA MOSSE-KARAVANO

Elirlokoj por la karavano estos : Berlin (Ankaŭkongreso ; S tutt

gart (Antaŭkongreso); eventuale Bremen, Koln (vizito al « Pres- 

sa »). Partopreno estas rekomendinda por kongresanoj el Afis

tado , Bulgarujo, Cefioslovakujo, Danujo, Danzig, Estonujo, F inn 

lando, Germanujo, Grekujo, Hungarujo, Italujo, Latvujo, Lito- 

vujo, Memel, Polujo, Rum anujo, Sovjet-unio, Sudslava, Svedujo, 

Svisujo, Turkujo.

Kategorio A : Fervoja veturo en dua aŭ tria klaso al Antverpeno de 

unu el la  elirlokoj, kompleta pensiono, logejo kaj po tri mangoj 

por ok tagoj, kongresa kotizo, tuttaga ekskurso al Bruselo kaj 

festeno dum la kongreso.

Kategorio B : Fervoja veturo en dua aŭ tria klaso ai Antverpeno de 

unu el la elirlokoj kaj logejo kun matenmango por ok tagoj Kon

gresa kotizo, tuttaga ekskurso ai Bruselo kaj festeno dum la kon- 

greso.

Kategorio C : Nur fervoja veturo en dua aŭ tria klaso al Antverpeno 

de unu el la elirlokoj.

Prospekto kun definitivaj programo kaj prezoj por la karavano 

estos havebla de nun. interesigantoj postulu gin de 

RU D O LF  M O SSE , ESPERANTO-FAKO , Jerusalemerstrasse 

46-49, Berlin S. W . 19, aŭ de la Kongresa Servo de U EA , 12, Bou- 

levard du Th&itre, Genĉve (Svis.).
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Sennacieca Asocio T utm onda (Sat) 
O ka Kongreso en Goteborg (Svedio)

14-19 Aŭgusto 1928.

P R O V IZ O R A  P R O G R A M O  

1-4. Raportoj de .d estraro de SAT, de la redakcioj de « Sen

naciulo », de « Lernanto » kaj de « Sennacieca Revuo »;

5. Raporto de la «vidanto de la Informservo ;

6 . Debato pri la diversaj proponoj faritaj de U  membroj. Krom 

la Kongresaj kunsidoj okazos diversaj fak kunsidoj de SA T :

a) Pedagogia Sekcio; b) Kooperativa Sekcio; c) Junulara Sek

cio; ĉ) Studenta Sekcio; d ) Literatura Sekcio, plue de fervojistoj, 

metalistoj kaj aliaj profesiaj branĉoj.

Ia  urbo Goteborg decidis subvencii la Kongreson per 2,000 sved

aj kronoj.

Kotizo: Saina kiel la jarkotizo de SAT ; nemembroj de SAT 

pagas ia I l/2-oblon Rimarko: Ne-SAT-anoj rajtos ĉeesti, ne 

partoprenante la debatojn —  la kongreson.

Kongresmarko kaj granda Kongresano  trikolora estas eldonitaj 

tk  la Kongresa Komitato (Adreso, E inar Adam son, Box 73, Gttte- 

borg.)

Logado laŭeble estos senpaga, se la a liro j alvenos gustatempe.

Oni lokigos la partoprenontojn ĉe profesi-kolegoj.

Granda esp. ekspozicio okazos en la salonoj de Metia lemejo. 

(Stŭjdftireningem skola). La malferma kunsido okazos en la Kon

gressako» de Liseberg, granda somcrplezurejo de la urbo.

SAT-Kon! er ene o. —  Post la fino de la 8-a SAT-Kongreso okazos 

same en Cdteborg la l-a SAT-Konferenco, al kiu estas invititaj la 

sindikatoj (internaciaj kaj naciaj centroj) kaj diversaj aliaj organi- 

zoj. por pritrakti kom unaj^  demandojn. La kompetentuloj de la 

fakoj raportos en siaj naciaj lingvoj, sed ia sola traduklingvo en 

tiu Konferenco estos Esperanto. La provizora tagordo de I’ Kon

ferenco, okazonta la 18-19 Aŭgusto 1928, estas:

I . Alilanda korespondado individua kaj grupa; 2. Radproka 

interlando de metilernantoj ; 3. A lilanda libertempa vizitado de 

infanoj kaj plenkreskuloj per laborista vojag-asocio; 4. Somer

lernejoj kaj tendaroj en laborista edukado; 5. R ilato j de foto

amatoroj, sportuloj, junuloj k .t.p .

Ciu organizo rajtas sendi laŭplaie  kiom ajn da delegitoj al tiu 

konferenco kiu elmontres al la sindikataj estraroj plej okulfrape Ia 

praktikan uzeblecon de Esperanto. La raporto pri la Konference 

nur aperos en Esperanto.

Antaŭsignoj. —  Cis nun en Sennaciulo estas aperigitaj ia nomoj / 

de 250 aligintoj al la Kongreso de SAT . En la kongreslando mem 

Ia intereso pri la Kongreso pli kaj p li vigligas. La nacia laborista 

esp. organ i») en Svedio jam nun kalkulas pli ol 900 membrojn, kaj 

sub la influo de Ia venonta Kongreso ia  aktiveco kreskas. Oni 

anoncas fonditon de novaj grupoj. Tre grave estas, ke la labor

ista gazetaro de la lando publikigas notojn kaj artikolojn pri SAT 

kaj gia kongreso. Tiel la kongreso trovos favoran grundon en 

Ctiteborg.

Detalajn sciigojn oni regule povas legi en la semajna gazeto de 

SAT, SEN N ACIU LO . Adm inistrejo: R . Lerchner, Colmstr. I, 

Leipzig O . 27.

REDAKCIA NOTO
En mia skizo « La evoluo de Esperanto ».

(Aperinta en Januara. Februara kaj Marta numeroj de 

« Esperanto ») oni bonvolu korekti jenajn preserarojn:

Sur pago I l-a (l-a kolono 10-a linio de malsupre) : legu « 1888 » 

(ne 1899).

Sur pago 65-a (l-a kol. 16-a linio de supre) : legu « Karaktero » 

(ne « Karaktero »).

Sur pago 65-a (2-a kol. 15-a de malsupre): legu « aŭskultos » 

(ne « aŭskustos »). Sakaria.

MOND KONGRESO de W. L. S. R. en KOPENHAGO
I —  4 de Ju lio  1928.

Loka lo j: « Studenterforeningen » , Vester Boulevard, 6 .

P R O G R A M O :

SABATON

30. de Junio, 20 h . : La jam  alvenintaj kongresanoj sin trafas kaj 

komune vespermangas.

D IM A N CO N

1. de Julio, IO h . : Malfermo de la kongreso.

Poste : Parolado pri « Seksaj Reformoj j», D-ro Hirschfeld, Berlin

12 h. 30: Komuna matenmanĝo.

13 h. 30: D iskutado pri seksaj reformoj.

LU N DON

2. de Ju lio , IO h . : Parolado pri «t Seksa Edukado *, S-ino Dora 

Russell, London.

12 h. 30: Matenmanĝo. 13 h. 30: Diskutado.

M A R D O N

3. de Ju lio , IO h. : « Reguligo de la naskoj ». Parolado de D-ro 

Leunbach, Kopenhago.

12 h. 30: Matenmanĝo. 13 h. 30: Diskutado.

M E R K R E D O N

4. de Julio, IO h. : « Sekso kaj krim inala legdonado », Parol

ado de Prof. Pasche-Oserski, Kiew.

12 h. 30: Matenmanĝo. 13 h. 30: Diskutado.

ĉ. 15 h . : Organizado de W .L .S .R . E lekto de estraro k .t.p .

JA C D O N

5. de Ju lio : Ekskurso, verŝajne al « Kullen », Svedujo.

D um  Ia vesperoj kunvenoj en « Tivoli », « Langelinie » kaj 

aliaj lokoj. Lingvoj permesataj estas: Angla, Franca, Germana kaj 

Esperanto.

O n i zorgos por hotelo al kongresanoj, kiuj tion deziras kaj sin 

anoncas antaŭ la 15. de Junio.

Kongreskarto kostas 20 R M . (20 S .) (25 Sv. F r.).

K iu  deziras partopreni la kongreson kaj esti ano de W .L .S .R ., 

skribu a l:  D-ro J . H . Leunbach, Kopenhago, Danujo.

INTERNACIA ESPERANTO-KONFERENCO 

/  DE UNIVERSITATANOJ

Bruxelles, 30 Julio— 2 Aŭgusto 1928.

Interkonsente kun. I.C .K . en Genevo kaj kunlabore kun Brusela 

Esperantista Universitata Klubo, Ia Erone landa Esperantista Univer

sitata Federacio, organizas antaŭ la universala kongreso Internacian 

Universitatan konferencon de profesoroj, studentoj kaj diplomitoj 

cele de racia organizado, propagando kaj aplikado en la supre 

cititaj rondoj.

En la  intereso de nia movado ĉiuj esp. universitataj grupoj kaj 

izoluloj nepre aligu al Ia konferenco. Estas same dezirinde, ke 

okaze de tiu konferenco niaj samideanoj faru propagandon apud 

neesp.-universitataj organizadoj, por atingi ilian aligon kaj laŭeble 

partoprenon se ne rektan, almenaŭ pere de partoprenontoj esper

antistoj.

Kotizo: I svisa franko por izoluloj;

3 sv. fr. por grupoj, asocioj.

P ri cio koncernanta la tagordon, proponojn k .t.p . sin adresi a l:  

Franclanda Esperantista Universitata Federacio. Eksterlanda sekre

tariejo, 8, rue Baour-Lormian, Toulouse.

Pri ĉio koncernanta angojn, kotizojn kaj lokan restadon sin 

adresi a i : Universitata Esperantista Grupo, 74, rue de Hollande, 

Bruxel!es-Be!gujo.

Gazetoj estas petataj represi la informon !
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INTERRELIGIA KONFERENCO FOR LA PACO

31 JU L IO  —  2 ACGUSTO 1928

,y' HAGO, NEDERLANDO
|F

Provizora programo :
M A R D O N , 31 JU L IO  

Prezidanto: Pastro Hoevers.
Matene, 11 —  12 h . :

L  Malfermo de la prezidanto;

2. Kantado de Freude M . O r » ,  akompanata de Freude C. Paneras
C lifford ; '

3. Salutoj de aligintaj unuiĝo j;

A. Ln kurago de sinofero. D-rino Nie. Bruin ing (protestanta);

Prof. D-ro C. G . van Riel (mainov. katoliko).
Posttagmeze :

1. Kaden Adipati Aria VViranakoekosoema (mahometano);
2. Litero kontraŭ spirito. D-ro Edmond Privat.

4-a h o ro : Oficiala akcepto per la urbestro.

M E R K R E D O N , I AUGUSTO 
Matene, IO —  11 h. 45 :

I. Salutoj de aligintaj Unuigoj;

2. Parolado de S-ro Rajagopalacharya (hinda teozofo) ;
3. Kantado, de Freude M . O r t t ;

4. Ebla} rezultatoj de persona konvinko, eĉ se mankas organizajo

aŭ socia influo. Pastro J . D . Dozy (M enonita).
Posttagmeze, 2 —  4-a h . :

1. « L a  spirita unueco de la homoj super raso kaj nacio ». S-ro Fau-
bei (framasono) ;

2. Da mesaĝo Pacifista de la Evangelio. Pastro Frank Thomas :
3. Paŭzo.

4. S-ro J . Dwoorly, por Christian Science. .

Vespere, 8-a koro (En la 'granda salono de la Zool.-Cartero»):
1. Malfermo de la prezidanto Pastro Sirks;

2. Kantado de Freude J. Repelaer van D rie !;

3. La ebleco de komuna bazo por daŭra kunlaboro. S-ro Hania Wei-
dens;

4. La pensoj kiel forta al mondpaco. Episkopo J. I. Wesgwood
(Liber. K a t . ) ;

5. Kantado;

6 . Kristo ĉe Ia Somme. Pastro G . Horrens de Haas.

JA C D O N , 2 ACGUSTO 
Matene, IO —  12 1/2 horo:

1. K iun pacon ni serĉas ? H. P . Barono Tuyll, v. Servos - herben
(Sufi. O rde no );

2. Parolado de S-ro Ariel Bension;

3. Pledo por Tutni. Religia Ligo. Paudet Shvam Shanhar;
4. D iskuta pri proponoj por daŭra kunlaboro ;
5. Fermo.

Poto LABOREJO Lu o
fondita en 1905

M O S K V O  Posta kesto 680 A  P  R  A G  E  R

sola esperantista entrepreno en USSR proponas al esperantistoj, 

fotografistoj kaj fotofabrikistoj arangi internacion unuigon aŭ asocion 

kun Ia grava celo interSangadi laborojn, organizadi ekspoziciojn 

propagandi Esperanton per fotolaboroj inter klientaro k .t.p . B on

volu skribi al m i por aligo kaj enmeti provojo de via laboro amatora 

aŭ profesia. Kun intemacia frata saluto, Aleksandro Prager esper

antisto depost 1897, ano de Ja Ruslanda Foto Societo depost 1905 

fondinto de Ja Unua Unuigo de Fotaprofesiuloj en 1915.

JUS A PE R IS  

en la Eldonejo de W . V iolet, Stuttgart

500 K O M E RC A J F R A Z O J EN  ESPERA N T O

de

ROBERT KREUZ. L. K.
32 pg. broŝ.

Prezo I sv. frk.

Pa rai el-Eldonoj (Tradukoj) en germana, fraca,

angla kaj hispana lingvoj 

32 p g : ĉiu kajero I sv. frk.

Nepre necesa por komercaj kursoj.

Utila komplemento ai la « Komerca 

Vortaro en Esperanto » de l’sama aŭtoro. 

Haveble de la Libroservo de U.E.A.

Estu preta ! La konjunkturo komencas !

Atentu jenajn ofertojn de Esperantaj firmoj !
K  B icikloj de e Slgurd-W erke » , Casse!, de RM . 65. —

Radio-aparatoj, de « Mende & Co. » , Dresden-N. (2-8 lam paj). 

M uim ortiloj, de Zocher & Semmler, Leipzig (1000 pecoj,

RM . 28.75).

Dentpastoj, kosmetikejoj, de A. H . A. Bergnumn, Waldheim.

E  Sanigadoj, buSakvo, de Bombastuswerke, Freital.
Razklingoj, de Roth-Btichner, A. C . Berlin.
Lumantaj farboj (novajo), de Seelen Command. Ges., 11 nu’tia u.

Partianoj, floroleoj, ekstraktoj, de Heine & Co., Leipzig.

U  Dentpastoj, de Leoiverke, Dresden-N.

Albumoj tiaspecaj, Schdffels Albumtabrik, Leipzig.

Ŝuoj modernaj, de O . Clausner, Berlin C 2, Konigsstrasse. 

Muzikinstrumentoj, de L. O . Reichei, Markneukirchen, Sa. 

Sportialoj, vojaĝtukoj, de Fram  Barth, Hof. i. B. 

Esperanto-cfgaredoj « Jen », de fabriko « Persia n, Dresden. 

Artsilkoj subvestajoj, trikotajojn, bankostumoj, de Eidner & Co., 

Goppersdorf, Sa.

Diversaj artikloj kiel ekz.: ludiloj, pianoj, fotoartikloj, tolajoj.

vestajoj, teksajoj, maŝinoj, k.t.p .

N ia frapajo : fotoaparato kim 2 platoj, kaseto, R . M . 2JO .

Postulu Esperantan prospekton ĉe Ja firmoj nom itaj (I-IO Jam 

eldonis !) Sendu mendojn per ni !

Helpu al ni enkonduki Esperanton en la komerco per diskonigo 

de la ofertoj I

K O M ER C IST A  ESPERAN TO-UN IO

Centro Dresden (kaj filioj)

Dresden-Radebeul.

Komercistoj - Fabrikantoj
T utmondaj

Ni serĉas en ĉiuj landoj rilatojn por fabrikado kaj 

vendado laŭ licenco gaj generala reprezentado de 

nia antaŭ nelonge eltrovita bonega nutrajo por 

infanoj kaj plenkreskuloj.

H o  - H a B i s k v i t a ĵ o .

Tiu-ĉi novajo jam estas vendata kun plej granda 

sukceso en tuta Holando kaj estas treege uzebla 

por fabrikejoj kiuj volas specialigi...

PETU SPECIMENOJN KAJ KONDICOJN.

Interrilatigo estos eble dum la 20-a Kongreso en 

Antverpeno.

A d r e s o  :

H o - H a Fabrikoj, poŝtkesto 9, 

Bergen-op-Zoom (Nederlando)

♦

Delegitoj de UEA de la tuta mondo atentigu la 

komercistojn kaj fabrikantojn en via regiono !
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REKLAMO
MALLONGIGOJ ; L = letero. PK — postparto. PI =
postkortoj ilustritaj. PM *= poitmarkoj. blf **= postmarkoj 
sur bildflanko, kci. ** ^un ĉiuj landoj. Esp-aĵo = Esper

antano. fot-ajo *  fotografado, gaz. m gazeto.

Atantigol

La parsonoj anoncantaj bava* la m oralan devon respondi almenaa  

unafoje al la ricevitaj petoj, k larigante Au ili dezira! aŭ ne deziran 

daŭrigi la korespondadon. K iu  ne re npo uda a peton konforman a l aia

a «oneo, tiu malutila» al la internacia kompondado per Esperanto. 
NI atentiga* ke ni ne presa* la tekstojn tiel kiel n i ilin ricevia.

Korespondado
Interlando de objektoj

A rti! (Bu mio). Kro Adalberto Karpati, Bulevard Ke#. Haria 9, 
PK, L, kĉl. . .

Arnhem Voder ando S-ro A. L. Moreau, instruinto. Uaa]»
Weg 56. serea* lernejan korespondadon por «ia klaso kun Cinujo 
uti Japanujo.

Arion (Hved.). 8-ro Nii» If. Svenecon, Kvarnotan. PI, kĉl.
Aussig f Ehoslovakio). 8-ro Hermann Sonne), Kleine W al Iair. 30, 

PI, bfl. pri naturbela Joj ĉiam respondas.
Rad W arm brunn (Oerman., Schlesien). S-ro Georg Kaplan, Herm- 

dorf^Rtrasie 60, PI, PM.
Ciuj i' uuia nio). S-ro ludoviko Jakobovi*, str. GI. Dra malina 23,PI,

li. kci.
t N U  Skalice (Cehoslov ). 8-ro O. Hora k. Pami pila. L. PI, PM, kĉl.
Coburft N. 13 (Aŭstralio, Melbourne;. 8-ro C. J. Bhanahan, Ross 

Street 28. PI, L, ĉiaj teinoj, kĉl.
Dacice (fVhoHloval S-ro i ire», Komrio U7.-I, PI, kĉl. Ciam 

respondo».
Gloria (Rumanio). Sro B. Habo», profeaoro, aer da s korespondantojn 

por 22 kumanoj. .
Cesky Tatin (Ceĥosiovakujo). H-ro Joachim K trid i, komercisto, Bez- 

rucova 9, kĉl., specialo kun fraŭlinoj ; interftanftas ankaŭ pelt
ma r kojn, almenaŭ por 60 pecoj.

Hŭlsingborg (Sved.). 8-ro Otto Anderson, ViUatomt*vagen lOa, L, 
PI. kĉl. : ,

Helsinki Finlando) S-ro Manue* Vilkki. Museokuta 29, A, PM, Iau
V ve r t kaj Tellier* nur kon progresintoj

Mradeo KrAlovd (Cehoslovakio). H-ro O. Sklenĉka, ĉefdelegito de 
( KA. betonas multajn proponojn pri korepondado i>or testudon* 
toj, PM. Pi, L,

J ilio  (Cehoslovakio). Sro Pran t i le k Jelei), Knotkovy domy, PI kaj 
musiknotojn.

K lev (V.K.H.S.) 8-ro Ilia  A likie, M alo-Podvalana ja 10/10, PM kun 
Svislando. Litovio, Belgio, Jugoslavio kaj Portugalo.

Konocohlumi u Jiĉfna ĉp. 12 (ehoslovakio). S-ro Pavel Mejsnar, 
studento, PK, PI. I-, ko!, ciam respondas.

Kouvola (Finlando) S-ro A. Hihiata, PM. kĉl, minimume 500 pecoj.
Leiden (Nederlando). 8-ro F. J. v. d. Meijden, Malenstraat 34, ser- 

ĉas korespondan toj n por la klubanoj.
MUnohen (Oerman.). S-ro Karl Kaiser, Lindwurmstrasse 24, « Er- 

dal PU. PI.
Reiehen 102 Post Wernstadt ^ehoslovakio*. H-ro Franz Bŭlim, in 

tertan»** monerojn novajn kaj malnovajn kaj vinjetojn de alu* 
metskatoloj, kĉl. Ankaŭ kontraŭ a lia j objektoj. Corte respondos.

Subara (Italio, Mantova). H-ro Dino Vikani, del. de UEA, serĉas 
ser iosa jfi gekorespondantojn por siaj grupanoj kaj por 25 kur
sanoj.

Rumburk (Cehoslovakio). S-ro Jan Zemek. Hrnĉfrska ulice 36, PI, 
ĉiam respondas.

Titntiin (Cinujo). S-ro Linhoson, Chine*** Telegraph Administration, 
PK, gaa., kĉl.

Viskafors (Sved ). S ro Torsten Rjrdberg, Esp. Studrondo, PI, L, kĉl.
Valenciennes (Francilio). Inĝ. C. Naumoff, rue de Lille. 127, prefere 

pri elektraj temoj.
VM chovH c Moravio (Cehoslovakio). H-ro Ferdinand Srom. instruisto, 

PM lati Michel, Yvert, ‘ umetein, kei. Ne «endas unua. sed certe 
respondas, L, PI, pri fotografado.

Zwo"e (Nederlando), S-ro M. M. Schon ten. Albert Cuypetraat 6, L. 
P I, kĉl. Ciam respondos, escepte al filatelistoj.

Petoj kaj Proponoj

lnternacia Komerco

Al tiu landa j Esperanto instruistoj. Delonge bezonata lernolibro de 
Esperanto « por progresintoj », nur en Esperanto, verkita de
ii 0 i Dreher, L. K., kunlabore kun eminentaj esperantistoj
diverslandaj, «vi lo lecionoj (kun samtiom da taskoj), estae nun 
presata * t. « Supera Kurso de Kaperanto ».

* ! TO lamio anoncu sin almenaŭ nun aperta instruisto da K . 
preta servi oii perletere al la memlernantoj de Supera Kurso » 
kiel korektanto de la lo lecionaj taskoj.?

Fiksu sumon en via landa valuto, kiun vi postulas por korektado 
de la taskoj sendotaj al vi tiucele flanke de vialandaj memlern
antoj, eki. 5 st. fk., I  dalia*. 5 I. aŭ S im .  Viajnom oItai adreso 
aperos sur aparta « Liuto de landaj instruistoj perletera! » por ke

klĴ  *in turni* Bro l^>Pold Dreher. Krako*»ntaro*teina 37 (Pollando). , *

Adressan&o ! S - r o  Ferdinand ftrom, instru ista kandidato , Kromerlz,
Cehoal., anoncas al s ia j korespondantoj sian novan adreson : Ferd.
Ar oni, instruisto, Vlechoviee-Morava (Cehoslovakio).

Apudmaraj landoj. Intencante veturi al maro m i deziras interŝangi
PI. L, kĉl, apudm ara j. Ankan ; intersango kun Oriento, Afriko, 
Aŭstralio. 8-ro Ja n  Ev. Slŭvek. Chodskŭ 14, P r a h a t i  (Cehosl.).

Alvoko pri helpo Esperan tistoj, ĉu vi volas savi el pereo samidea
non P Mia kulturejo de milulo ruinigos, ĉar mi ne povas a£eti 
semon pro manko de mono. Cian helpon akceptas dankeme Aloi- 
zio de Koster, Burepolder E. 26, Jerseke. Nederlando.

Ekspozicio. S-ro Lton Louis, ĉe «American Express C-o », Cannes (Al 
pea Maritima, Frei., deziran ricevi fotogra fajojn de belaj, ealiaj in 
ianoj kaj junuloj (-inoj) ĉiulandaj, por filantropa ekspozicio. 
Konsentas pagi la elspezojn, aŭ reciproke studos artajn fotogra
fadojn.

Filatelistoj. Mi vendas kolekton de PM ĉ., 7,000. Kelkaj landoj, 
kompletaj Bosnio. Aŭstrio, Milita Polio, Cehoslovakio, germanaj
* > Ioji ioj UO. Adr< al inz Bo lu u. Hei* hea 102, post Werkstadt

'Cehoslovakio).

Kongreso. Mi serca# korespondadon kun partoprenontoj de la XX-a 
kongreso de Esperanto en Antverpeno por persona interkonati^» 
«liji;, la kongresi. Antverpenaj samideanoj skribu ankaŭ al 
S-ro Jpeef Paffenhlz, Dŭsseldorf iio (Germanujo).

Koralojn, konkojn, m ineralojn. . Mi kolektas koralojn, konkojn, xni- 
neralojn. Rekompence mi Bendo» PI aŭ PM nederlandajn. S-ro\V. 
Vernieron, Wand«lweg, Wormerveer (Nederlando).

Postmarkoj I Pinia ndo : 80 malsimili, 2.50 ; Danujo : 125 malsim ., 
3.50 ; Finlando t 25 malaiin., 100 serioj. IO.— , 50 malsim., 100 serioj, 
32.-—. Prezoj en e vitaj frankoj + sendkostoj, antaŭ pago. Prezlisto 
sen page. Poitnutrkint ^ a rifto, minimumo SOO pecoj. A. M u n a h i .  

Kouvola (Finlando).

Postmarkojn ĉehosiovakajn, de Bosnio kaj malnova Aŭstrio •. inter
sango kun versaj filatelistoj honeste kaj postrevene S-ro Josef 
l^olena, tabakvendisto Vrelky lior, p. Horazdorice, Cehoslovakio.

Habindranath Tatoro. Kua gob i nantoj de la Tagore-a instruejo mi 
sercas korespondadon. S-ino ftevĉikov^, Kyjov. Moravio, Cehoelo-
vakio.

Rejna Stelo. Monata Gazeto por trinito de la Interna Ideo, litogra
f a .  r i eo ilus: riti-. Ab< ezo. ; fi poja Adreso: A, rue Sum
mer. Strasbourg (Bas-Rhin)» lia n e  I a udo.

Pied vojago al Antverpeno. Al Bellii jo, Germanujo kaj Cehoslova- 
kttjo! Kap. kluboj kaj izolaj gesamideanoj! Somere, mi entrepre
no- kun mia amiko pe r pied vojadon al Antverpeno kaj m i petas. 
Vin kiuj volas helpi nin elirvojo sur linio Kladno-Kraslice-Hame- 
berg-Giesen-Boennund-SusU ren-Lier-Antverpeno, ke skribu tuj a l mi 
pri pluraj informoj. Adr.: Josef Saman, Hnidousy p. Mot.vĉln, 
Cehhoslovakujo.

Universa! Pacifista Ligo. servas vari»- kaj kunla borealajn reprezen
tantojn en diuj landoj kaj lokoj. Proponoj direktu al la afergvid
anto Heinrich Michalek, Lerchenfeklstrasae 20. Reichenberg, Ceho
slovakio Senprokraste postulu programon, a liu lo jn

Malpermeso de Esperanto

Sub preteksto, ke la Esperanto-movado inter la lernantoj servas 

kiel ŝirmrlo kaj kaŝilo al politikaj agitadoj kaj anoncante, ke ĝi 

konstatis inter la lernantoj esperantistoj strangajn komprenojn pri 

la lernado de la ceteraj fremdaj lingvoj, la bulgara M inisterio de 

la Popola Instruado per cirkulero N . 9607 de Ja IO. IV  j. k . fermigas 

ĉiu jn  ekzistantajn kursojn ĉe la lernejoj por lernantoj kaj malper

mesas al la lernantoj : arangi kursojn de Esperanto, formi g im na

zianaj Esperanto-societojn, ricevi kaj disvastigi la gazetojn « Esper

antista Junularo » (organo de Ia Gejunulara Esperantista L igo en 

Bulgarujo) kaj « Bulgara Esperantisto ».

Inter la motivoj de la M inisterio apartan lokon havas ankaŭ la 

fama cirkulero de la franca aksministro B^rard.

La Bulgara Esperantista Asocio per argumetita ekspozo kon- 

traŭmontris al la M inisterio la  eraran vojon, sur k iu  ĝ i ekmarkas 

per tiu  cirkulero kaj insistis, ke la cirkulero estu korektata, fori

gante de ĝ i la ekstremajn malpermesojn kaj lim igante sin nur en 

persekutado de nepermesataj politikaj propagandoj.



BELA REK LA M A D O

kun lignosimiJa kadro 38 X  24 X  2 cm granda 

Prezo afranka por 2 reliefŝildoj, aŭ por 3 ebenaj ŝildoj : 2 Beljoj 

(aŭ 1.50 Svisaj fr. per UEA respondkuponoj, aŭ pago per internacia

poŝtmandato) ; por Beljtigo : 8 b. fr.

Forsendo post monricevo, kiel presaĵo ; se rekomendota, aldonu 20 % 

Petu prezojn por ŝildoj sen teksto, aŭ kun alia teksto (indiku kvanton) 

G. VERMANDERE, Vleminckx Str., 18, ANTVERPENO (Belgujo). 

Telefono : 278.46 Poŝtĉeko : Bruselo 1691.91.

\BNTq  B

1 :*GVd i n t e r

KOMERCU KUN BELGUJO.

Petu ofertojn : Faru proponojn al

G. VERMANDERE

\leminckxstraat 18, ANTVERPENO  

Export —  lin  pori —  M acerado —  Reprezentado
** ' •• % ■ S  ' I . , • M  • ‘ _

Tel. 278.46 Telegramo: Vermancourt.

LA FEDERACIO DE LA MONDO MOVADO.

VI VIZITOS LA BELAN WIEN !

Ne forgesu prizorgi viajn librojn 

kaj metnorajojn ĉe

L IB R O V E N D E JO  R . FOLTAN EK

Esperanto-oficejo de VUE/)

VVIEN I., Ballgasse 6 .II

Kristana Instituto Les Iris
por FILINOJ

Faubourg de 1'Eduse, 16 NEUCHATEL
Funda ellerno de la lingvo) Franca, Angla, Ita la ;

M uziko k .t.p . Belega situacio. Bona zorgado. Unuaj refencoj.

D iplom ita instruistino en la instituto 

Oni akceptas ankaŭ filinojn kiuj vizitas la lokajn lernejojn. 

Prospekto laŭdezire. Estrino : F-ino Weber.
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La Paco de la IVIondo-per la Unismo!
LA NOVA PLANO POR KREI INDUSTRIAN KAJ POLITIKAN KUN AGADON ENLANDE CE CIUJ NACIOJ

KIEL EFIKA BAZO POR PACEMAJ RILATOJ INTERNACIAJ.
f la no j pri senarmigo ne taŭge okazas pro manko de interkon

sento koncerne komercon mondvastan. Sendube estas bezonata 

plano por ebligi kooperativan aktivecon en Ĉiuj landoj pri la poli

tiko kaj la industrio kaj samtempe por starigi helpemajn komercajn 

rilatojn internacie. Bondeziroj kaj piaj rezolucioj tiucele ne sufi- 
ĉos. Aktiveco kunlabora estas ankaŭ nepre necesa.

T ial « La Federacio de Ia Mondo » —  kiel eduka movado —  dis

konigas planon laŭ kiu ĉiaj individuoj kun ĉiaj opinioj povos kunagi 

politike kaj komerce {uste kiam la neceso postulos ekonomian re

konstruadon por kontraŭbatali revolucion aŭ alian m ize ra jn . Jen 

estas plano simple komprenebla kai facile akceptebla:

L  La Parlamento devas esti la ĉefa Autoritato. —  Bazata je 
demokrata toleremo kun politika egaleco per proporcia reprezentado 

ĉe ĉiuj elektoj. La tuta Parlamento decidos pri enlanda kaj ekster

landa politikoj kai la registaro —  enhavanta anojn el ĉruj partioj — 

zorgos pri la laboro de administracio. Parlamento kaj registaro 
dauras dum  difin ita periodo —  ekz. je tri jaroj, kaj uzos Ia refe

rendumon por sciigi pri la publika volo rilate gravajn demandojn. 
Tia sistemo permesos ke diversaj opinioj kaj ĉiaj politikaj planoj 

ricevi justan esprimadon kaj seriozan konsideradon.

2. dupartia Registaro funkcios per ko-operativa politiko —  

precipe koncerne la kontrolon de la industria maŝinaro —  afero nun

tempe vigle diskutata de la individualistoj kaj de la socialistoj. La 

unuaj insistas pri privata kontrolo de produktado kaj de distri

buado ; la aliaj demandas publikan kontrolon. Sendube kon

struema kompromiso estos ebla l*ŭ la plano de la « Unismo » :

La individuo devus produkti.

La Komunumo devus distribui.

Per ĉi-tiu formulo federacia oni permesos ke privataj individuoj 

kaj grupoj organizu produktivajn industriojn kamparajn kaj urbajn. 

Samtempe Ia komunumo koncernos sin pri organizado de transpor

tado, konservado kaj vendado. Laŭ la « unisma » metodo publika 

maŝinaro, distribuado malvolvigos je la nedisputebla dispono de ĉiuj 

produktantoj kaj por la taŭga servado de Ĉiuj aĉetantoj.

3. Libera esprimado de opinioj ke de ĉiaj planoj reformemaj.
—  La Unismo estas efektive enkonduka ilo por aliaj reformoj. Kiam 

starigos ko-operativa parlamento kaj registaro kun interkonsento 

pri la industrio tiam estos pli facila afero konsideri la multajn pla

nojn pri la tero, la urbpianado, la eduko, la bankaj kaj monaj siste 

moj, la libereco de komerco, la tarifoj, k .t.p ., kaj tiel pretigos ĉiuj 

nacioj por certigi am ikajn internaciajn rilatojn kaj fine por starigi 
federacian Ligon de Nacioj.

*  •
:

Nenia pago eslas necesa por aligi al * La Federacio de la Mondo » 

kiu serĉas tiu jn kiuj simpatias je la tri principoj, Tiaj simpa

tiuloj estas nomataj « Unistoj >. kaj « Unisonoj » kiuj estas liberaj 

labori senprokraste pri Ja studado kai disvastigo de nia metodo por 

krei paco interne ĉe Ĉiu nacio kiel bazo por mondvasta interfratigo, 

Senuagaj broŝuretoj estas haveblaj ĉe S-ro Colin Unwin (Po8t- 

kesto 47. P . O ., Box 47. Fremantle, Okcidenta Aŭstralujo. West- 

ern Australia), kiu agas kiel honora organizanto pro
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LA MONDA LIMPOZICIO
DE GIO PRI GAZETARO,
SUB CIUJ FORMOJ DE LA EKONOMIA 

KAJ TEKNIKA FAROJ DE LTUTA 

PRESARTA METIO LA MONDA EL

MONTRO DE LA KULTURA KAJ SPI

RITA SIGNIFO DE LA PRESITA VORTO. 

DU JARMILOJ DA INFORMA KAJ 

GAZETARA LABORADO EN VIVO

PLENA PREZENTADO...

GRANDA KULTURHISTORIA ELMON

TRO DE LA TAGA GAZETARO KAJ 

REVUOJ EN ILIA SFERO * LA TEK

NIKO DE LA MODERNA INFORMADO * 

GRANDA EKSPOZICIO DE PRESMASIN 

INDUSTRIO KAJ DE LA GRAFIA ME

TIO * MULTAJ SPECIALAJ EKSPOZI

CIOJ * NACIARA DOMO KUN EKS

POZICIOJ DE 32 LANDOJ, 20 ECROPAJ 

KAJ 12 TRANSMARAJ *

500,000 KVM, ORANDA BSKPOZ1CIA PARKO CE LA DEKSTRA BORDO DE 

LA REJNO KUN FERVOJA STACIO SPECIALA» PROPRA EKSPOZICIA FER

VOJO» ORANDA PLEZURPARKO* INTERNACIA VINVILAĜO* 220 KONGRESOJ.
** t  ^  ^  \  ' '  ' ' * . ^  i  »  * |  4 ** •  r"\ afa.*

POPOL- KAJ KOSTUMFESTOJ* ILUMINACIO DE OBORDO DE L’REJNO 

KAJ DE LA KATEDRALO.

okazos la 2an de aŭgusto antautagmeze sub 

spertaj samideanoj el Koln.

Presejo de Belga Esperanto-Iaitituto, K.S. — ANTVERPENO
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